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עיתון המועצה האזורית הר חברון

8
 זכות לתת

שרות

26
 40 שנות

יצירה ביתיר 

20
יציאה לחירות 

 מסוריה
לאדורה



ערב יום הזיכרון
שרים וזוכרים
בהר חברון 

הכניסה
חופשית!

תערוכה לזכר כל הנופלים ההר
קטעי סרטים לזכר נופלים: מיכאל מכאלוביץ', טנא עומרים

והרב דן מרצבך, עתניאל

שיר של הרכב הנוער, הר חברון. שירים ונגינה לתוך הלילה

יום שלישי
ב‘ אייר, 7.5
שעה 21:15
ברחבת המועצה

71 חוגגים
בהר חברון!

ד‘ אייר  9.5 יום חמישי
שעות 10:00-16:00

חניון צה"ל של חטיבת יהודה     שפע פעילויות והדגמות
ובנוסף מתנפחים, פינות ישיבה ודוכני מזון

ברחבת המועצה האזורית הר חברון, מיתרים # הכניסה חופשית
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12 //  חבל יתיר כדאי להכיר 
18 //  מהנעשה במתנס

24 //  פריטת מיתר
30 //  נוער

2430

12

18

 תושבי הר חברון היקרים
השלום והברכה.

הימים ימי האביב, וברוך ה' התברכנו השנה 
נחלים,  גשמים, שפיעת  גדול של  בשפע 
כנרת העולה כמעט פי שלוש משנה שעברה, 

ומעיינות רדומים שהחלו לנבוע.

בנוסף ישנה פריחה אביבית - עצי הפרי, פרחי 
הבר ועשבי השדה, צבעים עזים של ורוד וסגול 
ולבן ואדמדם מבצבצים על מרבדי הירק. לא 
פלא שחז"ל תיקנו ברכה מיוחדת לחודש ניסן, 
הנאמרת מעומק הלב, של הודאה והכרת הטוב: 
"שלא חיסר בעולמו דבר וברא בו אילנות טובים 

ובריות טובות להנות בהם בני אדם".

מתוך תחושת היציאה מהתכנסות החורף, 
אנחנו מגיעים לחג הפסח. חג שכולו חירות 

ויציאה מן המיצרים.

לכל אדם, משפחה וחברה מיצרים שונים: 
התמודדויות  מעצבנות,  תכונות  קשייים, 
ואתגרים. זה רוצה לרזות וזו להפסיק לעשן, 
זה להרוויח יותר וזה לבנות.. המכנה המשותף 
לכל זה הוא הרצון להשתנות ולשנות את מהלך 

החיים הרגיל.

את  לנו  מספק  הגאולה,  חג  החירות,  חג 
ההזדמנות לצאת מתוך כל זה, נותן לנו את 
האפשרות להעז ולעשות את קפיצת הנחשון 
שלנו. אי אפשר לנצח מבלי להעז. אי אפשר 

לצאת מהאתגר מבלי לדלג, אי אפשר להגאל 
מבלי לקפוץ. זו המשמעות המעשית של פסח 
ללמד אותנו את היכולת לפסוח, לדלג, לקפוץ 
מעל המכשולים, לעשות מעשה. בדיוק כפי 
שטבע הצמחים לעשות את הגידול המשמעותי 
שלהם בחודשי האביב, אז צומחים הענפים 

ויוצאים הפרחים שמהם יגדלו הפירות!!

התוצאה  מאחורינו.  הבחירות  ה'  ברוך 
מרשימה ואני מעריך כי תהיה טובה בעזרת 
ה' להתיישבות. אמנם אסור לנו לשבת על 
זרי הדפנה, בשעת כתיבת שורות אלו עדיין 
לא הורכבה הממשלה, ואיננו יודעים לאן זה 
יוביל. כמו כן כולנו מחכים ל"תכנית המאה" 
של טראמפ שתונח על השולחן ומן הסתם 

תאתגר אותנו.

יחד עם זאת, הכרת ארה"ב בזכותנו על הגולן, 
והשיח הרשמי של ראש הממשלה על החלת 
ריבונות ישראלית ביהודה שומרון, מעוררים 

אופטימיות ותקווה זהירה.

גם במועצה ברוך ה' התברכנו במספר מיזמים. 
אנחנו לאחר אישור תקציב המועצה ובעיצומה 
של תכנית האב לחינוך. הגברת דלית שטואבר 
)מנהלת משרד החינוך לשעבר(, נפגשה 
וממשיכה להפגש עם המוסדות, היישובים 
וההנהגות, לצורך גיבוש תכנית האב ועל פיה 
אי"ה נפעל בשנים הקרובות. מחזור ראשון 

של האולפנה מתגבש ואי"ה היא תפתח בקיץ 
הקרוב. אנו ממשיכים ומתקדמים בפרויקטים 
של בניה ובהכנת תב"עות לאלפי יחידות דיור 
נוספות, ומתכוננים לקליטת הקיץ שאנו מקווים 
שתהיה מבורכת יותר מכל שנה ונוכל להוסיף 

אי"ה עוד 220 משפחות חדשות. 

בעיתון שלפניכם ניסינו להביא מהרוח הזו, של 
חירות, דילוג וראשוניות: תוכלו לקרוא כתבה 
מיוחדת על היישוב הראשון בהר שחוגג 40 
שנה, ועל אישה מיוחדת, נאווה ליבנה ז''ל 
שהייתה עובדת המועצה ומקימת הספריות 

בהר.

בכתבה מעניינת נוספת, תקראו על יציאת 
משפחה  של  מסוריה,  ימינו,  בת  מצריים 
שמציינת באופן מיוחד את היציאה שלהם 

גם היום.

יהיו גם הטורים הקבועים, דרכם תכירו אנשים, 
מחלקות, ועשייה מגוונת בהר,

וכמובן - פרסום אירועי הפסח בחבל יתיר

מוזמנים לחגוג עימנו באירועים המיוחדים 
בהר, להזמין משפחה וחברים ולהנות מהאביב 

המתפרץ שלנו כאן שנמצא בשיאו.

 פסח כשר ושמח
 שלכם
יוחאי קריאה נעימה,

דבר ראש המועצה

4 //  חדשות
8 //  זכות לתת שירות

10 //  תקפצו לקפה
16 //  ותיקים בהר חברון

17 //  ברכה מהחל"פ 
20 //  יציאת סוריה

26 //  40 שנות יצירה ביתיר 
28 //  רגבים

29 //  מצוינות מוזיקלית 
33 // סיכום עונת התחריות 

34 //  ילדים

ם
ענייני

ה
תוכן 

מו"ל העיתון: 

מועצה אזורית הר חברון, טלפון: 02-9969111

החברה לפיתוח הר חברון בע"מ: 08-6254800

עורכת: יעל חמאוי

 חברי מערכת: חיליק גוטמן, 
שמעיה אסולין, יעל חמאוי

עיצוב: סטודיו ולדמן 

 תמונת שער: שמעיה שחף 
דפוס: העיר העתיקה

Shmaaya8@gmail.com :לפניות בנושא העיתון

yaelh@hrhevron.co.il
לפרסום מודעות: חל"פ הר חברון: 08-6254800
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חדשותחדשות

אושר תקציב המועצה לשנת 2019	�
מליאת המועצה אישרה פה אחד את 
תכניות העבודה ואת תקציב המועצה 

לשנת 2019. בשנים האחרונות התברכה 
המועצה בגידול דרמטי ובתנופת פיתוח 
השנים  בחמש  התחומים.  בכל 
האחרונות נוספו למועצה כארבעת 
אלפים תושבים - פי שלוש מאחוז 
הצמיחה הארצי! בד בבד, נמצא 
תקציב המועצה בעלייה מתמדת. 
רק השנה גדל התקציב בכ-11 מיליון 
שקלים לעומת השנה הקודמת, והוא 
עומד על 126 מיליון ש"ח. למרות 
נדרשנו לצמצם  הגידול בתקציב 
שקלים.  מיליון   10 בסך  הוצאות 
הסיבות לכך רבות, והאתגר דרש 
עבודת הכנה רבה של המנהלים 

ובסופה הוצגה תכנית הכוללת הקטנת 
הוצאות, התייעלות, והגדלת הכנסות 
נוספים. למרות ההנחתות  ממקורות 
וחוסרי התקציב איתם מתמודדת השנה 
המועצה, אושר תקציב ריאלי ומאוזן 
המשקף מגמת המשך צמיחה תוך ראייה 
אחראית של צרכי המרחב והתייעלות 
בנושאים שונים. חברי המליאה שיבחו 
את העבודה, את הירידה לפרטים ואת 
המקצועיות של מנהלי המחלקות בהכנת 
התכניות והתקציב. גם השנה תמשיך 
המועצה לעבוד ולפתח פרויקטים רבים, 
להעניק שירותים ברמה גבוהה ולשמור 

על תקציב מאוזן.

צח"י 	�
לנוער

בהובלת מחלקת 
ושירותים  נוער 
יצא  חברתיים, 
פרויקט  לדרך 
שמטרתו  חדש 
לתת מענה ראוי 
באירועי  לנוער 
תי  ו צו ם.  רו חי
החירום ביישובים 

עושים עבודה נפלאה, אך בשעת חירום 
ידיהם מלאות ואוכלוסיית הנוער חווה 
את האירוע ונותרת לעיתים ללא מענה 
מספק. רכזי הנוער השותפים בהקמת 
המערך, החלו לבנות את התשתית לצוותי 
יוכשרו  הנוער  צוותי  נוער מתנדבים. 
חירום לאורך השנה,  למענה בשעת 
ובעת הצורך יתפקדו לצד המבוגרים 

במתן מענה יישובי.

מתמקצעים בשבילכם	�
מזכירי היישובים ומנהלי המחלקות יצאו 
לסיור למידה בגוש עציון. הסיור הוא 
יוזמה משותפת לוועד המזכירים ולאגף 
היישובים במועצה במסגרת השתלמויות 
מקצועיות ולמידת עמיתים המתקיימות 
במהלך השנה. במהלך הסיור ביקרו 
במרכז העסקים בכפר עציון בהדרכת 
ומזכיר תלם,  תולי, תושב כפר עציון 

שפיתחו  הסחר  מעצמת  על  ושמעו 
ביישוב אשר מניבה הכנסות מקיימות. 
בהמשך נפגשו עם שמעיה ברקוביץ,  
תושב סוסיא, עובד במחלקת צמיחה 
במועצה ומזכיר אלון שבות. שמעיה סיפר 
על אתגרים בתכנון ופיתוח העומדים 
עורר  ותיק. הסיור  יישוב  לפתחו של 

השראה והשאיר חומר למחשבה.

שלומי מרק ז"ל	�
מועצה אזורית הר חברון וכל התושבים, 
המומים וכואבים בעקבות מותו הטרגי של 
שלומי מרק ז"ל בתאונת דרכים. תנחומינו 
העמוקים למשפחות מרק, בן עמי, באט 
וקלמנזון. שלומי היה אופטימיסט גדול 
והקרין שמחה על כל סביבתו. לאחר מותו 
של אביו, הרב מיכי הי"ד, היה עמוד התווך 
במשפחתו ובמקביל לצד גידול ילדיו 
בחר להמשיך ולשרת את עם ישראל 

במערכת הביטחון.

האירוע הקשה נגע ביישובים רבים. רכזות 
הקהילה מהר חברון ומישובי לכיש ארגנו 
מחווה מרגשת שנשלחה יחד עם מכתב 
מחזק לכל תושבי עתניאל. נוסח המכתב- 
"תושבי עתניאל האהובים, בשעה מרה זו 
כואבים אתכם בוכים אתכם, ומתקשים 
לקבל את הגזירה, מתפללים לכוחות 
ולנחמה שלא תדעו עוד צער באהבה 

ובחיבוק תושבי הר חברון". 
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חדשותחדשות

שיפוץ נרחב לאולם הספורט בסוסיא 	�
אולם הספורט האזורי בסוסיא צבר בלאי 
מתמשך, ולאחר ניסיונות רבים גויס תקציב 
מ'הטוטו' שאפשר שיפוץ הכרחי באולם. 

במסגרת השיפוצים הוחלפו כל הכיסאות 
הישנים לחדשים- איכותיים וחזקים יותר, 
ובנוסף טופלו מערכות החשמל, מערכת 
מיזוג האוויר וגילוי האש. כמו כן הותקנה 
מחיצה אשר תאפשר לחלק את האולם 
ולקיים מספר פעילויות במקביל. כעת 
פועלים במחלקת החינוך לגייס תקציב 
נוסף שיאפשר תחזוקה קבועה וטובה של 
האולם המשרת תלמידים ותושבים רבים.

שבעה מגרשי 	�
כדורגל חדשים 

בהר חברון
בחודש האחרון נחנכו שני המגרשים 
במעמד  ובכרמל,  בתלם  הראשונים 
רגב,  מירי  והספורט  התרבות  שרת 
הנהגות  דמרי,  יוחאי  המועצה  ראש 
המגרשים  רבים.  ותושבים  היישובים 
הם שניים מתוך שבעה מגרשי דשא 
בסטנדרט גבוה. חמישה מגרשים כבר 
מוכנים- בכרמל, תלם, אשכולות, סנסנה 
ויתיר, ושניים נוספים נבנים כעת בבית 
היא המועצה  הר חברון  ובמעון.  חגי 
האזורית הראשונה ביו"ש שהוקמה בה 
כמות כזו של מגרשי דשא, והדבר מצעיד 
את המועצה אל השורה הראשונה של 
המועצות והיישובים תומכי הספורט. ראש 
המועצה הודה לשרה שפעילות משרדּה 
מורגשת מאוד בשנים האחרונות בתחומי 
התרבות והספורט. לצד המגרשים בקרוב 
גם יחנך היכל הספורט האזורי הראשון 
בהר חברון, היכל גדול ומפואר בסטנדרט 
גבוה, יחד עם אולם ספורט נוסף שבנייתו 
תחל בזמן הקרוב בעתניאל וכן שיפוץ 

מרענן לאולם הספורט בסוסיא

אייפד לכל מורה 	�
ביוזמת אגף החינוך במועצה חולקו ל-25 
מורי החינוך המיוחד אייפדים שיאפשרו 
להם לפתח מיומנויות ותקשורת טובה 
יותר עם התלמידים. המהלך נוצר בזכות 
חיבור עם 'קרן אתנה' - קרן המחלקת 
אייפדים למורי החינוך המיוחד. המורים 
מבתי הספר סוסיא ודביר אשר קיבלו את 
האייפדים נכחו בטקס החלוקה שהתקיים 
במעמד יו"ר ומייסד קרן אתנה אורי בן 
ארי, דפנה תמיר מנהלת מחשב לכל 
מורה, ד"ר אליעזר וינוגרד יו"ר סניף באר 
שבע בהסתדרות המורים וסגנו אילן עמר, 

מנהלי בתי הספר ומנהלת המתי"א ליאת 
גרינפלד. באירוע הודה יוחאי דמרי ראש 
המועצה לקרן וכן למורי החינוך המיוחד.

סצנת הצעירים של 	�
הר חברון

פורום "צעירים בונים קהילה" של מחלקת 
התרבות במתנ"ס, הוקם בתחילת השנה 
וכבר מייצר הווי לצעירי ההר. בפורום 
צעירים מתנדבים מרחבי ההר, בהובלת 
נאוה מובשוביץ. לאחר אירוע הפתיחה 
המרשים התקיים ערב נוסף עם תכנית 
עם  חומוס  וסדנת  כשלונות  סיפורי 
בירושלים.  מקצועית  חומוסייה  בעל 
המשתתפים נהנו וכבר מצפים לאירוע 

הקרוב – פיקניק משפחות ביער יתיר.

מאבק על משילות 	�
ישראלית בהר 

חברון
חטיבת יהודה פעלה לאחרונה בכביש 
של  לחסימתם  לכרמל  המועצה  בין 
מעל עשרה צירים פיראטיים שנפרצו 
לכביש הראשי ומהווים סכנה בטיחותית 
וביטחונית לתושבים. אנו מודים למח"ט 
יהודה אל"מ איתמר בן חיים על שינוי 
הגישה המבורך שמביא לאכיפה מוגברת 
יותר של הרשויות כנגד תופעת הבנייה 
הלא חוקית לסוגיה. נושא זה נמצא בסדר 
עדיפות גבוה במועצה ולשם כך פועל 
במהלך השבוע פקח המועצה לאתר 
ולדווח על כל חריגה כזאת. לאחרונה 
קידמה המועצה יחד עם תנועת רגבים 
מספר כתבות בתקשורת כדי להביא 
על מקבלי  לחץ  ולהפעיל  למודעות 
בתופעה  ברצינות  לטפל  ההחלטות 
המסוכנת. בעיתון ידיעות אחרונות ובוויינט 
פורסמה כתבה נרחבת על ציר ההברחות 
שסללה הרשות הפלשתינית על קרקע 
ישראלית ומשמשת לפעילות לא חוקית. 

הכתבה מופיעה בעיתון זה.
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בית הספר להורות: המפגשים ממשיכים 	�
לפעול  שהחל  להורות  הספר  בית 
תאוצה,  צובר  כבר  השנה  בתחילת 
נוספת  הרצאה  התקיימה  ולאחרונה 
בסדרה בנושא: "מהילד שלי אל הילד 
שבי. מעל ל-80 הורים הגיעו להרצאה 
שהועברה על ידי שרון כהן, יועץ משפחתי 

וזוגי. 

חדר מוזיקה 	�
להרכבי נוער

בין המועצה  בשיתוף פעולה מבורך 
ובית ספר סוסיא הוקם לאחרונה מרכז 
מוזיקה חדש ונעים. בשעות הבוקר יפעלו 
בו הרכבי נוער ז'-ח' במסגרת בית הספר 
וכן קבוצות נגינה שונות, ובהמשך היום 
ישמש החדר להרכבי נוער בוגר שייהנו 

מחדר מוזיקה מקצועי ומאובזר היטב.

סיור החטיבה 	�
להתיישבות

 לאחרונה התקיים סיור במספר יישובים 
בהר חברון בנוכחות גאל גרינוולד יושב 
במטרה  להתיישבות,  החטיבה  ראש 
להעמיק את ההיכרות עם היישובים: 
אשכולות, סנסנה, טנא-עומרים, מעון 
וכרמל. אל הסיור הצטרפו צוות מרחב 
דרום של החטיבה להתיישבות הפועלים 
לאורך כל השנה עם צוותי המועצה. 
היישובים הציגו את התפתחותם לצד 
האתגרים ושיתופי הפעולה הקיימים 
עם החטיבה להתיישבות, בתום הסיור 
מנכ"ל  עם  במועצה  פגישה  נערכה 
החטיבה צביקי בר חי. בפגישה נדונו 
ההיבטים התקציביים ושיתופי הפעולה 
עם המועצה, בין היתר נידונה גם סוגיית 
תקצוב רכזי הקהילה, הסדרת חובות 
היישובים, קולות קוראים ועוד. בסוף 
אות  המועצה  ראש  העניק  הפגישה 
הערכה לגאל גרינוולד ולצביקי בר חי. 
כי התרשמו לטובה  האורחים סיפרו 
והבטיחו כי יהדקו את שיתופי הפעולה.

חידון תנ"ך הר חברון תשע"ט 	�
חידון התנ"ך של הר חברון התקיים זו 
השנה החמישית. החידון הוא שיאו של 
תהליך אשר לאורכו עמלו מאות תלמידים 
מהר חברון והאזור בהעמקת ידיעותיהם 
בספר הספרים. החידון, שהיה למסורת 
בהר חברון, עסק השנה בנושא 'אחדות' 
והשתתפו בו תלמידים מבתי הספר: דביר, 
סוסיא, פסגות - מיתר, ת"ת אור יאיר 
ות"ת זילברמן חברון. את החידון הנחה 
נריה פנחס, שהיה חתן התנ"ך העולמי 

בצעירותו. גם השנה, לצד המסלול לחינוך 
הממלכתי דתי התקיים מסלול לתלמידי 

החינוך הממלכתי. 

תודה למחלקת חינוך ולמועצה הדתית 
על אירגון החידון, ולאוריאל פישר, שמפיק 
את החידון כבר שנה שנייה, על המסירות 

והעשייה באהבה ובמקצועיות.

יישר כוח גדול למתמודדים כולם בכל 
השלבים, להם ולהוריהם, ושאפו גדול לזוכים:

 בזרם הממלכתי דתי
 מקום ראשון: יהודה דניאל מחברון, 

לומד בתלמוד תורה זילברמן בחברון

מקומות שניים: איתן ברלין מנגוהות, 
לומד בבית ספר 'דביר' בעתניאל; דוד 

כהן מסנסנה, לומד בסוסיא

מקומות שלישיים: הלל חגג מסנסנה, 
לומד בסוסיא; יצחק גולדשטיין מטנא 

עומרים, לומד בתלמוד תורה 'אור יאיר' 
בסוסיא

 בזרם הממלכתי
 מקום ראשון: יואב ויגדר ממיתר,

לומד בפסגות - מיתר

 מקום שני: רועי סבן ממיתר,
לומד בפסגות - מיתר

הנחה בארנונה 	�
לתושבים משרתי 

המילואים
המועצה  במליאת  אושר  לאחרונה 
מתן הנחת ארנונה למשפחות משרתי 
המילואים בקרב תושבי המועצה. בכך 
נוספות  לרשויות  המועצה  הצטרפה 
שבחרו להביע הערכה לחיילים ולבני 
משפחתם על התרומה לביטחון ישראל. 
להצטרפות יש למלא טופס מקוון באתר 

המועצה.
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ותיקי ההר בטיול 	�
דו יומי ברמת הגולן 
חברתיים  לשירותים  האגף  בהובלת 
האחרונות  בשנתיים  פועל  במועצה 
מועדון ותיקים המקיים פעילות שבועית 
לוותיקי ההר. מדי פעם יוצאים המועדונים 
לפעילות חווייתית ואליהם מצטרפים 
תושבים ותיקים נוספים. לאחרונה יצא 
טיול בן יומיים לצפון בו השתתפו מעל 
שלושים מוותיקי ההר. הפריחה, המפלים, 
האווירה הטובה, הכיף והיחד, השאירו 

טעם חזק של עוד.

פרויקטים חדשים 	�
ביישובים לתוספת 

הביטחון
במשרד  להתיישבות  היחידה  צוות 
הביטחון הגיע לביקור במועצה ולסיור 
מקיף בהר חברון. כמידי שנה בהתאם 
היחידה  יו"ר  מגיע  העבודה  לתכנית 
להתיישבות לסיור העמקה ביישובים 
ולישיבת עבודה במטרה לקדם את סוגיית 
מרכיבי הביטחון בהר חברון. בסיור הציגו 
אגף הביטחון במועצה וראש המועצה 
את ההתקדמות שנעשתה בעזרת כספי 
המשרד, וכן הציגו את סוגיות הביטחון 
ביישובים והעלו צרכים אזוריים כגון: 
ותרקומיה,  - מיתר  טיפול במעברים 
התקנת תאורות כבישים ועוד. צוות משרד 
הביטחון עדכן בפגישה כי רוב הפרויקטים 
שהוצגו על ידי המועצה אושרו לביצוע 
הפרויקטים  הבאה.  ובשנה  זו  בשנה 
מיועדים לשדרוג והקמת מרכיבי בטחון 
בסיסיים ומתקדמים שיקדמו את בטחון 

תושבי הר חברון. 

מועצה אזורית 	�
הר חברון פותחת 

שעריה ליהודי 
העולם

לאחרונה נכנסה המועצה למהלך חדש 
לפתיחת שעריה ליהודי העולם המבקשים 
לעשות עלייה. לראשונה יצאה משלחת 
המועצה בראשות ראש מטה המועצה - 
יואל קופלנד יחד עם פנחס גרייר והזוג 
אלקנה ודגנית ריכטר מטנא עומרים 
קליטה  ירידי  לשלושה 
בנפש.  נפש  ארגון  של 
לצד רשויות כמו רעננה, 
בית שמש, גוש עציון ועוד 
הוצב דוכן הר חברון ומשך 
מעטה.  לא  התעניינות 
ביקרו  השבוע  במהלך 
בדוכן קונסול ישראל בניו 
יורק דני דיין ויו"ר קק"ל 
דני עטר. המשלחת חזרה 
ארצה ובע"ה במחלקת 
על  יעברו  היישובים 
'נפש  ארגון  עם  ובשיתוף  הרשימות 
בנפש' ימשיכו את העבודה שהחלה מול 
המשפחות לשווק את יישובי הר חברון.

עושות כבוד	�
נבחרת התעמלות הקרקע 
ממשיכה  חברון  הר  של 
שהתחרו  ולאחר  להוביל, 
בנות   - בתחרות הארצית 
נבחרת סוסיא עושות זאת 

שוב. נבחרת הבנות לקחה חלק בתחרות 
של איגוד ההתעמלות הישראלי הארצי, 
התחרויות כללו את שתי דרגות הקושי 
הגבוהות של הבית העממי והתחרו מול 
היישובים: מתן, שערי תקווה, רמת גן 

וגבעת שמואל. הנבחרת ייצגה את הר 
חברון בכבוד ביכולות ובביצועים, ואף 
המסלול  מנהלת  המדליות.  במספר 
ופרגנה  התרשמה  באיגוד  העממי 

למתמודדות מהר חברון. 

שלמה שוורץ ז"ל
התעשיין הראשון בהר

בימים אלו, הלך מאתנו שלמה שוורץ ז"ל.
שלמה, מראשוני היישוב שמעה היה יזם, ממציא 

וחלוץ התעשייה בהר מאז שנת 1988.
את תחילת דרכו בתעשיית הקוסמטיקה ומוצריה 
עשה במרתף בבאר שבע. הקשר איתנו נוצר 
כאשר זיהינו תושב שמתמיד, מתקדם באופן 
מעשי ועסקי, ותמיד באווירה אופטימית ונעימה.
יביל ממשרד  קיבלנו מבנה  אחרי שתדלנות 

התעשייה לטובת המפעל. 
אבל איך מקבלים רישיון של משרד הבריאות 
למפעל שנמצא ביישוב שאין לו כביש ולמבנה 

קל שלא עומד בסטנדרטים המקובלים? 

מתמידים, מתעקשים ובסוף האישור המיוחל 
מגיע.

שלמה לא שקט על השמרים, המשיך לפתח 
לנסות ואפילו לייצא לחו"ל. וכשרואים את האדם 
שמאחורי המפעל מתקדם, מאמינים בו וצועדים 
קדימה. בסיוע התמ"ת מפתחים אזור תעשייה 
אזורי ובעזרת החטיבה להתיישבות בונים את 
המבנה הראשון והנה קם המפעל הראשון אשר 

עובד, מייצר, מפתח, משווק ומייצא.
כשפרצה המחלה לפני 7 שנים, דאג לתת את 

ההרגשה שהכל יהיה בסדר.
 נזכור אותו עם החיוך והאופטימיות שלו -

שלמה התעשיין הראשון בהר.
 יהי זכרו ברוך
צביקי בר חי
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זכות 
לתת 
שירות 

 כל מה שחדש
באגף התשתיות 

תושבים יקרים, 
ביקשנו לעדכן אתכם בפינה הבאה בחלק מהעשייה השוטפת שלנו לרווחת התושבים

 שדרוג מתקן טיהור שפכים באדורה,
הדור הבא של מתקני הטיהור

לאור צמיחתו הברוכה של הישוב אדורה, נוצר צורך להגדלה 
ושדרוג מתקן טיהור השפכים הקיים בישוב. לאחר החלטת 
פורום ביוב הוקצו כספים ובאגף תשתיות יצאו לעבודת שדרוג 
המתקן הישן. העבודה בוצעה על ידי חברה מקצועית ובליווי 
צמוד של נציג האגף בצלאל בר חי. המתקן המשופר נבנה 
בראיה עתידית כך שיכול לשמש גם עבור צמיחה נוספת בשנים 
הבאות. בנוסף, הוטמעו במתקן סנסורים ומערכות חכמות 
לשליטה ובקרה מרחוק לאיתור תקלות בזמן אמת זאת לצד 

מערכת מצלמות לבקרה ולמניעת נזק למתקן.

 בעקבות ההצלחה החלה הקמתם
של פינות גזם נוספות

הסתיים סבב ראשון להקמתם של שתים 
עשרה פינות גזם חדשות לראשונה ביישובי 
המועצה,  את הקמת פינות הגזם יזם האגף 
כחלק מתכנית העבודה לשיפור הנראות 
ביישובי ההר, הפינות הקבועות מרכזות את 
הגזם ומשפרות את הסדר והניקיון במרחב 
הציבורי. בעקבות שיתוף הפעולה המוצלח 
שהובל יחד עם מזכירי היישובים הוחלט באגף 

לצאת לסבב נוסף בעלות של כשלוש מאות אלף ₪ במסגרתו 
יבנו עוד כעשרה מתקנים חדשים ברחבי ההר.

מבצע דגל
לקראת חג הפסח ומועדי אייר הקרבים, החלו באגף התשתיות 
ההכנות מבצע תליית הדגלים המסורתי בכבישים ובצמתים 
המרכזיות בהר חברון, על אף שטחה הגדול של המועצה 
מקפידים באגף לשמר את  פרויקט הדגלים, שמקדמים את 
פני התושבים והאורחים הרבים ומשרים אווירה טובה ונעימה, 

את האחריות למצבע השילוט מרכז אבי שבת החרוץ.   

פינוי אשפה וגזם במתכונת פסח
בזמן שבבתים רבים עסוקים במסגרת נקיונות הפסח להוציא 
ולזרוק דברים מהבית, באגף התשתיות פועלים לאסוף ולקלוט 
את כמויות הפסולת הרבות שלדבריהם הולכות ומתרבות משנה 
לשנה ולא רק בגלל גידול האוכלוסיה. עד חג הפסח יפעל צוות 
פינוי האשפה במתכונת מיוחדת ובתורנויות של 24 שעות על 
מנת לספק שירות יעיל וטוב לתושבים ולדאוג שהפחים יפונו 

בזמן, את ההערכות המיוחדת מוביל במסירות רונן נאמן.

גזם
לאחר גשמי הברכה ובאווירת ההכנות לפסח משפחות רבות 
עושות סדר בגינה וערמות גזם רבות נאספות בצידי הרחובות 
זאת לצד רהיטים וציוד ישן שנזרק, לשם כך תוגברו סבבי 
הפינוי בכל היישובים, הודעות על מועדי הפינוי מופצות דרך 

מזכירות היישוב.
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שדרוג שער שמעה
כחלק מאחריות האגף על שערי הכניסות ליישובים, הסתיים 
לאחרונה פרויקט מוצלח בהובלת אגף התשתיות ובשיתוף 
מחלקת הנדסה להעתקה ושדרוג של שער היישוב שמעה. 
השער החדש הוקם משני חלקים ובאופן שיקל על כניסת 
התושבים, ישמור על נראות הכניסה ליישוב, ויאפשר את שמירת 

בטחון התושבים.

טרמפיסטים? אגף התשתיות דואג לכם
שלטי הטרמפסטים הפכו להיות נוף קבוע בדרכנו- השלט 
הגדול המוצב בתחנת הדלק בקרית ארבע ושלטים קטנים 

נוספים ביישובם, 

לא רבים יודעים שהשלטים עוברים תחזוקה שוטפת ותיקונים 
מעת לעת, גם בתחום זה פועלים באגף ומזמינים את התושבים 
לדווח דרך אפליקצית המועצה במידה ונתקלתם בשלט עם 

תקלה.

פלזמות בשירות התשתיות
תושבים שיכנסו למשרדי האגף ודאי יופתעו לגלות קיר במרכז 
האגף מלא מסכים שמשדרים שרטוטים ו'עוגות' נתונים. לאור 
מעבר המועצה לקבלת פניות בעזרת האפליקציה הרשותית 
הוכנסו מסכי ענק שמשדרים לעיני כל את פניות התושבים 
ובזמן אמת יכול הצוות לקבל תמונת מצב על סטטוס קריאות 
התושבים על מערכות הניטור והבקרה אחראיות דינה ושרה 

מצוות האגף שפועלות לתת מענה מהיר ומקצועי לכל פניה, 
התושב גם גם הוא יכול לעקוב על ידי התוכנה בזמן התגובה 
ובשרשרת הטיפול, המהלך מאפשר מענה יעיל ושירות אמין 

ולתושב לקבל מידע אודות פניתו.

לצד מסכי קריאות השירות, הוצבו מסכים המשדרים את נתוני 
מערכות המים המוצבות ביישובים, באגף הגיעו למסקנה כי כדי 
למנוע תקלות באספקת המים יש לקדם מערכת בקרה חכמה 
מרחוק על מגדלי המים ולעקוב בזמן אמת אחר תקלות לגלות 
אותם בזמן ולאבחן אותם נכון, המערכות משדרות במשרדי 
האגף את תמונת המצב השוטפת ובכך יכול הצוות לארגן נכון 
את זמנו ולהימנע מביקורות מיותרות, לשמחתנו המערכות כבר 
הוכיחו את יעילותן והצעד הבא שמתכננים באגף הוא שדרוג 

המערכות גם שליטה וביצוע פעולות חיוניות מרחוק. 

מקלחת לפחים
לקראת הפסח פועלים באגף התשתיות 
לעשות ניקיון יסודי לפחים על ידי בעל 
מקצוע עם ציוד מתאים, הפחים עוברים 
שטיפת מים רותחים בלחץ וחיטוי של 
חומרים, השטיפה נועדה לוודא שהפחים 
שסופגים לכלוך כל השנה נשמרים וגם 

לא מהווים מפגע סביבתי.  



אביתר עובד בשירות המדינה, אוהב לטפל בגינה, לטייל 
בשטח, לבנות דברים ובקיצור הנדי מן בבית.

בושמת עצמאית מדריכת תנועה לגיל הרך, מלווה התפתחותית 
בתנועה ועוסקת בעיסוי תינוקות. אוהבת לטייל, לשמוע מוסיקה 

)של פעם בעיקר(, לרקוד ובעיקר את העבודה שלי.

שקד )בן 10( לומר בבית ספר עמית במיתר, אמן מבטן ומלידה, 
מצייר בצורה בלתי רגילה, אוהב לחקור בעלי חיים ומשוגע 

על טבע.

אלה )בת 8( לומדת בבית ספר עמית במיתר, גם מציירת 
בצורה יוצאת דופן )ככה זה כשיש סבא מוכשר(, אוהבת 

לרקוד, לשיר ולטייל. 

דולב )בן 5.5( בגן טנא. אוהב לצפות בטלויזיה, אוהב טיולי 
שטח ולאפות עם אמא במטבח.

רז )בן 3( נמצא במשפחתון פרטי. אוהב את כולם וכובש 
את כולם במתיקות שלו. ילד מאוד חברותי, אוהב לטייל עם 

האופנוע שלו ברחבי הישוב.

אביתר גדל ביישוב, בשמת הגיעה מנתניה

אביתר עבר לגור לכאן עם הוריו כשהיה בן 8 מבאר שבע. 
בשמת גדלה בנתניה.

כשהיינו בהיריון של שקד, חיפשנו אחר בית. תמיד חלמנו 
על בית עם גינה. עלו כל מיני רעיונות ובסופו של עניין הגענו 
למסקנה כי לגור בישוב תהיה הבחירה הטובה ביותר עבור 
ילדינו. זה אכן כך ואנחנו שמחים מאוד על הבחירה הנהדרת 

שלנו.

תחושה של בית
ישנן חוויות רבות וטובות פה בישוב,

למשל בחג העצמאות כולם יוצאים למגרש. יש תחושה של 
בית, אין את העומס המטורף שיש במקומות אחרים.

הילדים לא מתעייפים מלנסוע ולחזור פשוט חג כיפי פה בישוב.

בשנייה אפשר לשכנע משפחות לבוא לגור 
פה.

מי שמגיע לכאן ומזהה את הקסם שיש פה בישוב בוחר לגור 
פה ללא היסוס. מספיק סיבוב אחד, שיח בין התושבים וזה 

פשוט קורה.

מי שלא מזהה את הקסם הזה פשוט לא יבחר לגור פה.

חולמים שהיישוב יישאר כפי שהוא!
עם קצת תוספות קוסמטיות.. ועם הביטחון והשקט לגדל 

פה ילדים.
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טנא עומריםמשפחת עדן
שקד

אלה
רז

אביתר
דולב

בושמת

תקפצו לקפה
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אליה

מרים

משפחת חקק
בית חגי

נויה

אביחי

שלמה

אביחי, )37( נוקד)מגדל כבשים( ומנהל את חוות הסוסים בכפר 
הנוער בית חגי. מרים, )35( מחנכת כיתה ומורה למתמטיקה 

בכפר הנוער. 

אליה )10( שלמה )8( נויה )5(.

אחרי שהתחתנו גרנו בקסטל, ומשם הגענו לכפר הנוער 
בבית חגי. היינו שם משפחתון ל 10 נערים במשך 5 שנים 

ואז החלטנו לבנות את ביתנו בבית חגי.

מאז ועד היום אנחנו כאן - כבר השנה ה 13 ב"ה.

רוכבים עם הילדים על הסוסים...
בשעות הפנאי אנחנו רוכבים עם הילדים על הסוסים, 

רואים משחקים של מכבי, יוצאים למסעדות והצגות בערב, או

רואים סרט. הילדים בחוגי ריקוד, רכיבה, ציור ותופים.

הדיר הוא אהבה אמיתית
 דיר הכבשים הינו בבעלות הכפר.

לפני שנים עבדתי עם בקר בצפון הארץ וכבר אז ידעתי שזה 
החלום שלי והדבר שבו אני רוצה לעסוק.

לקראת סיום עבודתנו כמשפחתון בכפר יזמתי את תהליך 
פתיחת הדיר בשיתוף עם הנהלת הכפר.

ההנהלה רצתה להוציא את הפרוייקט לביצוע אבל היו הרבה 
קשיים בדרך כמו גיוס כספים וכו'. למרות הכל הקמנו דיר 
כבשים לתפארת שבו נערי הכפר עובדים יום יום עם הכבשים 

והטלאים.

הנערים לומדים על גידול הכבשים מהלידה, תזונה, וטרינריה 
וכל מה שקשור לממשק הדיר.

הדיר בשבילי זה עבודה, פרנסה ויותר מהכל אהבה גדולה. 
מי שאוהב את התחום ה"בלאגן" שווה את העבודה הקשה 

מאד, את הלילות ללא שינה ואת החודשים של ההמלטות 
בהם כמעט איני בבית.

חיבור בין כפר הנוער ליישוב
בראש ובראשונה אנו מחוברים לכפר עוד לפני הדיר וזה 

בזכות הנערים.

הדיר, חוות הסוסים ופינת החי אלה החיים של הרבה נערים 
בכפר ומטבע הדברים גם שלנו.

הדיר כאמור זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו וכתוצאה 
מכך גם הכפר.

יש הרבה תושבים ביישוב שעולים באופן קבוע עם הילדים 
לפינת החי בעיקר בשבתות ובחופשים. בנוסף בכפר יש חווה 
טיפולית שתושבים מכל ההר באים לחוגי רכיבה פעם בשבוע.

בנוסף אנו עושים פעילויות עם החיות בגנים ובצהרונים, לעיתים 
בגן עצמו ולעיתים הם עולים אלינו דבר שמחבר את היישוב 

לכפר ואת הנערים ליישוב.

אוהבים לארח!
הבית שלנו הינו בית מאד פתוח, אנחנו אוהבים לארח משפחה 
וחברים. הנערים אותם גידלנו בכפר הנוער באים הרבה לבקר 
אצלנו, חלקם עם האישה או החברה חלקם לבד וחלקם אפילו 
עם ילד כמובן!! אנו והישוב שמחים על כל תושב שבא לחיות 

עימנו ומקבלים בזרועות פתוחות. 

מאחלים ליישוב - 
קודם כל הייתי שמח אם הייתה נפתחת בריכה יישובית אצלנו.

בנוסף אשתי הייתה שמחה אם היה באיזור ההר בית ספר 
אקסטרני לבנים כדי שהבנים לא יצאו לפנימיה.

תקפצו לקפה
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כדאי 
להכיר!

ירות  התי בתערוכת  יתיר  חבל 
imtm 2019 הבינלאומית

בתערוכת  חלק  לקחנו  השנה  גם   
בגני   imtm לאומית  הבין  התיירות 
התערוכה בתל אביב. בתערוכה הוצב 
דוכן מרשים שחשף לאלפי מורי הדרך, 
הסוכנים, ראשי הוועדים וחברות התיירות 
מהארץ ומהעולם את מרחב התיירות של 
חבל יתיר המתייחדת בנופים, במפגשים 
אישיים, באטרקציות ובמורשת. רבים 
נהנו לטעום מהיינות המשובחים של יקב 
יתיר ודרימיה ומהשוקולד תוצרת בית של 
הולי קקאו. ניכר היה העניין הרב שיצר 
הדוכן והחבל, נוצרו קשרים, והחשיפה 
תביא לעוד מאות תיירים שיגיעו ליהנות 
אצלנו. תודה לכל התיירנים שלקחו חלק.

אלף שלוש מאות משתתפים בחגיגת 
השקדיות בחבל יתיר

באירוע נפתח לקהל הרחב מטע עצי 
השקד מהגדולים בארץ, כאלף שבע 
מאות דונמים של שקדיות הנמצאים סמוך 
ליקב יתיר ובבעלות המושבים - כרמל, 
מעון ויתיר. הקהל הוזמן להצטלם ולחגוג 
בין העצים הפורחים. מאות משתתפים 
מכל רחבי הארץ הגיעו ליהנות מהמראה 
המיוחד של המטע הנמצא בשיא פריחתו. 
במהלך האירוע חולקו מגנטים, נפרשו 
פינות ישיבה, נערכו צילומי משפחות על 
ידי צלמים מקצועיים, התקיימו סדנת ציור 
והפעלות ילדים יחד עם תוצרת מקומית 
שהוצעה למכירה. קהל המבקרים נהנה 
מסיורים מודרכים ברכב ספארי ובאופניים 
בחלקת המטע. מאות המשתתפים נהנו 
מבילוי משפחתי בחיק הטבע. את האירוע 
הפיקה מחלקת התיירות של המועצה 
הפועלת למינוף התיירות בחבל יתיר 
ומפיקה מדי שנה פסטיבלים חקלאיים 

ובראשם את פסטיבל הדובדבן.

זו  את חגיגת השקדיות אנו מקיימים 
השנה השנייה, והאירוע יהפוך בע"ה 
למסורת. זהו אירוע יחיד מסוגו שמזמין 
את הקהל הרחב לחגיגה חקלאית לחזות 
ביופי של האזור ובעשייה ההתיישבותית 
בהר ובנגב. אירועי התיירות הם הזדמנות 
וצוהר לחשוף את הפנים היפות והמיוחד 
שבמרחב שלנו, את הנוף האנושי המגוון 
וכמובן- מנוף כלכלי לבעלי העסקים בהר.
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תיירות

בשביל  והסגווי  הגרוטראלי  מסעות 
ישראל מגיעים לחבל יתיר!

גרוטראלי הוא מסע עם רכבי גרוטאות 
ישנים ברחבי הארץ דרך השטח - המסע 
שיצא בחודש האחרון התחיל בקיבוץ 
דביר והסתיים בבית אל, ולוקחים בו חלק 
'משוגעים לדבר' מכל רחבי הארץ. אנו 
זכינו לארח את הקבוצה המיוחדת הזו 
בחבל יתיר. בדרכם צפונה הם עלו מלהב 
דרך יער יתיר-ליבנה, ומשם המשיכו 
למדבר למרגלות מצפה יאיר וטיפסו 
לאביגיל ומשם לחוות מעון ולנו בחניון 

הלילה ביער כרמל. 

פרויקט נוסף ומיוחד שזכינו לארח הוא 
"סגווי ִבשביל ישראל". אייל כהן הוא 
הראשון בעולם שהצליח להשלים 1,000 
ק"מ של רכיבה על סגווי שטח ב- 14 ימים 
בלבד, מדן ועד אילת. בדרכו דרומה הגיע 
אייל לקטע השביל שעובר בחבל יתיר - 
בסנסנה וביער יתיר וזכה לקבלת פנים 
כיד המלך. שמחנו להיות חלק מהמיזם 

הנפלא הזה!

שישי פורח בחבל יתיר!

צהוב, סגול, ורוד ולבן - מסיבת צבעי 
הטבע אצלנו בבית 

החלטנו השנה לחשוף את הפריחות 
והמיוחדות  הנדירות  היפהפיות, 
שהתברכנו אצלנו בחבל יתיר. הזמנו 

את הציבור להנות מפריחת 
החלמוניות, השקד, הגביעוניות, 

הנקטרינה והדובדבן. 

אורחים ותושבים רבים הגיעו 
פחות  ולא  מהפריחה  ונהנהו 
חשוב אלפים נחשפו דרכה לאזור 
המקסים שלנו בכתבות שנכנסו 
במדיות השונות - "חדשות הבוקר" 
בערוץ 12, "עולם הבוקר" בערוץ 
13, לאתר של "ישראל היום", ואפילו 

ynet ל
צויבל  והערכתנו לאהרן  תודתנו 
מנהל מטע כרמל וצחי שושן מנהל 
מטע מעון על שפתחו את המטע ואת 

הלב למטיילים ולמבקרים.
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אקסטרים בסוסיא הקדומה!
היהודית הקדומה מתעוררת  העיירה  בחול המועד פסח סוסיא: 
לחיים והופכת לפארק אקסטרים מלא אדרנלין ופעילות מגוונת לכל 
המשפחה: פארק חבלים, טרמפולינת בנג'י, לייזר טאג, משחקי וידאו 
תנ"ך בתוך מערה, איפור פנים, מתנפחים לילדים וכמובן טעימות מן 
החיים הקדומים בעיירה: התנסות בחפירה ארכיאולוגית, פינת צילום 
מגנטים עם תלבושות קדומות, למידה והתנסות בתהליך הפקת 
הצמר,פסיפסוסיא - יצירה באבני פסיפס, נגנית נבל בבית הכנסת, 

חיזיון אור קולי, זחילה במנהרת המילוט, סיורים מודרכים באתר, 

פעילויות נוספות בתשלום נפרד: לייזר טאג - משחק מלא אדרנלין 
עם רובי לייזר מגיל 8 ומעלה, רכיבה על גמל וסוס, טיולי אופניים 

מסוסיא הקדומה לישוב סוסיא דרך השטח 

 

חגיגת מים בחבל יתיר!
מעיינות תלם אדורה:

מזמינים אתכם למעיין שופע למרגלות היישוב אדורה ובאפיקו של נחל גוברין עילי

במקום שתי בריכות, אחת מקורה והשניה פתוחה. מהמעיין יוצאות אמות מים קדומות 
לכיוון בית גובריןן. תוכלו ליהנות ממתנפחי מים, אומגה לילדים, ציליה וחניה מסודרת.

הכניסה חופשית.

הפעילות בימים ראשון ושני של חוה"מ. בימים שלישי-חמישי המעיין יהיה פתוח 
ומאובטח ללא פעילות.

מעיינות נוספים במרחב:

עין אבידן בעתניאל, מעיין בעשהאל, עין זיו במעלה חבר, המעיין הנסתר בעליה לישוב 
אביגיל, מעיין חדש במושב מעון.

 

 ימים ראשון ושני, 
 ט"ז-י"ז בניסן תשע"ט,

21-22.4.19

פסח <<
בחבל יתיר 
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מרכז סיור ולימוד סוסיא
 סיורים וטיולים בדרגות קושי שונות ברחבי חבל יתיר

בימים ראשון-רביעי 

פעילויות מיוחדות בנוסף: 

יום ראשון בשעה 11:00: טיול אופניים על שביל החוות 

יום ראשון בשעה 20:30: סיור עששיות בסוסיא הקדומה

יום שני בשעה 18:00: סדנת גששות ושדאות ביער יתיר

טיול אופניים ועוד יום שלישי בשעה 19:30: "כי אראה שמיך" - 
פעילות בנושא מערכת השמש והכוכבים באום דרג' סביב למדורה

יום רביעי בשעה 20:00: טיול לילי אתגרי במדבר

 לפרטים נוספים והרשמה התקשרו או היכנסו לאתר
www.susya.org.il 1599-507-57

תפילת שחרית חגיגית והדרכה בבית הכנסת העתיק בסמוע
 יום רביעי י"ט ניסן 24.4

 6:00 יציאה מהכיכר בכניסה לישוב עתניאל
 תפילת שחרית חגיגית והדרכה

8:30 חזרה לישוב עתניאל. 

כניסה לבריכת כרמל המקראית
 יום שני י"ז ניסן בשעות 10:00-16:00

יציאה בשאטלים מהחניה שבכניסה למושב מעון. השאטלים מתמלאים ויוצאים 
 וכנ"ל לגבי החזרה.

במקום הדרכה של מרכז סיור ולימוד סוסיא. 

*הצטיידו בבגדי ים ומגבות.

סיור וטעימות יין ביקב דרימיה
 מוזמנים לבקר ביקב דרימיה בסוסיא -

 יקב בוטיק איכותי בימים א-ג
 בשעות 11:00-17:00

טעימות יין בתשלום של 15 ש"ח

לפרטים 0558824369 אלעד 

 www.goyatir.co.il :לפרטים נוספים והרשמה היכנסו לאתר
מוקד תיירות חבל יתיר: 1599-57-57-58 

>>

תיירות
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ותיקים בהר
       לא נחים! 

טיול יומיים בצפון
בתחילת חודש אדר יצאנו אוטובוס 

מלא של ותיקים לטיול יומיים 
 בצפון.

ראינו נופים עוצרי הנשימה, מפלים 
ופריחה, ביקרנו בפארקים, טעמנו 

 הרבה אלכוהול ביקב מורד.
ליווה את הטיול מדריך מעולה 

מעמותת 'משקפת', והאווירה 
ששררה בטיול היתה שמחה 

ומרוממת. 

 עם סיום הטיול, כולם שאלו 
מתי שוב?! 

פורים
הילדים המתוקים של גן רותם מסוסיא 

בחרו לשלוח השנה את משלוח 
המנות המסורתי של הגן למועדון 

 הוותיקות בליבנה.
תודה מכל הלב!

קונצרט קלאסיקות 
בליבנה

לראשונה בהר - קונצרט תלת שפתי!

ב10.4 ה' בניסן, התקיים ביישוב ליבנה 
 קונצרט של אנטולי יין.

 הועלה המופע המוזיקאלי
 "איזה עולם מופלא".

המופע שילב קלאסיקות נוסטלגיות 
ופופולריות בעברית רוסית ויידיש.

אוהבי המוסיקה בהר הוזמנו לליבנה 
להנות מתרבות פנאי מיוחדת 

במינה. 

תודה למשרד לפיתוח הנגב 
והגליל ולכל השותפים ]בראשם 

נעמה נציגת המליאה[ שעמלו כדי 
שערב זהה יצא אל הפועל.

+ 50 
ממשיכים לטייל

שני טיולים עומדים לפתחנו

ותיקי ההר בעיר: ב-א' אייר 6.5 
נצא לסיור בתל אביב במתחם 

שרונה ]מתחם משוחזר מתקופת 
הטמפלרים[, נצפה בהצגה "בעלת 

הארמון", ונקנח בשייט.

ותיקי ההר בכפר: לכבוד חודש אייר 
וחגיו נצא לטיול בגוש עציון. בתוכנית 

החזיון האור קולי החדש, מפגש 
עם הדמויות מאחורי סדנת השילוב 

בגבעות, נהנה מהפריחה וכמובן, כמו 
תמיד נקנח בארוחה טובה.

 פרטים נוספים
אצל רכזות הקהילה או אצלי.

פורום 50 +
בשעה טובה נפגש פורום של 

נציגות נשים מישובי ההר, 
לחשוב ביחד מה הצרכים 

הייחודים לגיל הזה.

היה נפלא לפגוש נשים מלאות 
חיים, רעיונות, וחשיבה עם רצון 

להתאים פעילויות ואירועים.

בקרוב תקבלו שאלון כדי לשמוע 
את דעתכם, אנא שתפו פעולה עם 

הפורום היקר!

ישובים שטרם נמצאים בפורום 
מוזמנים להצטרף!

תוכנית אב
בימים אלו עומלים במחלקת 

לשירותים חברתיים על כתיבת תכנית 
 אב לוותיקי הר חברון.

לאחר פסח תתקיים ישיבה ראשונה 
של וועדת היגוי בנושא. 

חבורה טובה
מועדון עתניאל מרחיב את פעילותו.

מעתה פעילות שווה גם אחר 
הצהריים, הפעילות מיועדת לבני 55+.

 לאחר מסיבת פורים מוצלחת,
נפגשו שוב להרצאה מרתקת בנושא 

"תזונת העתיד".

הרחבת אופקים, מפגש חברים, 
היכרות חדשות, סדנאות ברמה!

 עקבו אחר הפרסומים,
מוזמנים להצטרף!!!

 לפרטים ושאלות
ניתן לפנות בשמחה אלי

 קרן לפאיר 0523114457
revpro@hrhevron.co.il

// קרן לפאיר

יריד סבבא
יום לפני הבחירות חגגנו ביריד סבבא 

 סבים וסבתות עם נכדיהם
 ביריד ערב פסח במיתרים.

קניות, משחקי ענק וקינחנו בהצגה 
לכל המשתתפים. היה כיף!



מן
לד

 ו
דיו

טו
ס

חופשה נעימה ובטוחה!

חג

וש    ח
כשר
פסח
!מ

דבר אל בני ישראל - ויסעו!

 החברה לפיתוח
הר חברון 

מברכת את כל תושבי הר חברון 

 לתלמידים ולמורים
 לחיילים ולמפקדים

ולכל לקוחותינו תושבי ההר
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תקופת החורף הסתיימה, ועימה פעילויות 
מגוונות לכל קהלי היעד, בספריות, בתרבות 
היישובית, בתחום הצעירים ובתרבות המבוגרים. 
זו ההזדמנות להודות לרכזי הקהילה על פעילות 
עניפה, ולצוות מחלקת קהילה ותרבות על 
הקהילות  כעת  ומוצלחת.  עמוסה  תקופה 
והמתנ"ס נערכים ליום הזיכרון וליום העצמאות, 
וכן, לא תאמינו, מתחילים בתכנון החופש הגדול. 

בעיתון זה פרסום לערב יום הזיכרון המועצתי: 
השנה לאחר הטקס הכולל, ותערוכה לזכר כל 
הנופלים בהר חברון, יוקרנו שני סרטים קצרים, 
על מיכאל מיכאלוביץ מעומרים, ועל הרב דן 

מרצבך, מעתניאל.

ביום העצמאות אנו פותחים את רחבת המועצה 
לחניון צה"ל מרשים ומגוון, ובנוסף פעילות 

לילדים. 

לשני האירועים הכניסה חופשית.

ירושלים,  יום  לכבוד  מופע  יהיה  בהמשך 
אירועי "יוצאים קבוע", חודש הקריאה ויריד 
שבוע הספר, וכמובן אירועים לילדים, לצעירים 

ולמבוגרים. עיקבו אחר הפרסומים.

 מוזמנים לצאת, להיפגש ולהנות,
יעל חמאוי

ספריות | אמונה אריאל

פרויקט "שמע סיפור" בהר חברון

זכינו והחברה למתנסים הציעה לנו להשתתף בפרויקט שמע 
סיפור. 

אז מה זה הפרויקט הזה?

פרסמנו בישובים אפשרות להשתתפות בקורס מספרי סיפורים 
חינמי בחברה למתנסים בבאר שבע. לשמחתנו נרשמו משתתפים 

ממדוון ישובים בהר.

פעם בשבוע נפגשו כל המשתתפים עם מספר הסיפורים 
המוכשר עומר ראובני וקיבלו כלים כיצד לספר סיפור, איך לזכור 
את רצף העלילה, באיזה משפטי פתיחה וסיום לבחור ועוד...

המפגשים היו קסומים ומגבשים והמטרה הסופית של הקורס 
היתה להקים מועדוני סיפור אצלנו בישובים.

ביום ראשון בערב בשבוע הבחירות התקיים לראשונה מועדון 
הסיפור הראשון בספרית אביגיל במתכונת של פאב סיפורים. 

משתתפי הקורס  ומתנדבים נוספים קפצו למים וסיפרו בפני 
הקהל סיפורים הקשורים לבחירות הנכונות שלהם בחיים, 
כל זאת בליווי קטעי נגינה והנחיה וכמובן אוכל טעים ואווירה 

מדהימה.

 היה מרגש. מצחיק, ומגבש עד מאוד.

אז לכל השותפים לדרך, המשתתפים 
 בקורס, 

הקהל שהגיע - תודה!

ולמי שלא בא - עקבו אחר הפרסומים 
ותגיעו למועדון הספר הבא.

 < זה הזמן לשריין ביומן 
 את יריד שבוע הספר!

יום שלישי, 11.6 ח' סיוון

צעירים בונים קהילה | נאוה מובשוביץ

פורום צעירים בונים קהילה ממשיכים להיפגש 
ולגבש קהילת צעירים סביב פעילות מקורית. 
לאחרונה נערך ערב "יצאת חומוס" – בישול חומוס, 
וסיפורי כשלונות. אירחו את הערב צעירי סנסנה. 
לפני פסח ערכנו פיקניק למשפחות הצעירים - 
כדי לחבר את כל המשפחה לקהילה הצעירה. 

הר תודה לחברי הפורום המשקיענים. צעירי 
חברון – אתם עוד תשמעו עלינו! עקבו אחר 

הפרסומים.

מהנעשה במתנס
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מרכז צעירים | רעות הראל

מרכז צעירים הר חברון, ממשיכים לחשוב עליכם:

רכשנו עבורכם תוכנה ליעוץ לימודים, נשמח לעזור לכם בהתלבטות 
המשמעותית הזו. *ומלגת המועצה יצאה לדרך: מוזמנים להכנס 

לאתר המועצה לפרטים קריטריונים והרשמה.

וכמובן, התקיימו וממשיכות הפעילויות ביישובים לבוגרים - טיולים, 
מסיבות פורים, עונגי שבת ועוד. מוזמנים להיות בקשר עם עם רכזי 

הבוגרים.

קיימנו מפגשים נוספים של "בוקר נשי", והפעם גם מפגש נוסף לנשים אחרי לידה בהובלת 
תוכנית "אם לאם" של המחלקה לשירותים חברתיים.

נהננו מהרצאה נוספת להורים במסגרת פרוייקט "בשביל ההורות" ומזמינים אתכם להמשיך 
להגיע וללמוד בהרצאות  הבאות. 

ומה עוד? תמשיכו לעקוב אחרינו בפיסבוק.. מבטיחים שתמצאו שם משהו בשבילכם...

תרבות

ערב יום האישה - בהובלת מחלקת התרבות הגיעו כ-250 נשים לחגוג את חודש 
אדר ואת יום האישה. האירוע התקיים בחאן סוסיא של איציק אדרי, מקום מושקע 
ומזמין. את הנשים קיבלה עמדת שזירת הפרחים של בתוש - בת עמי וייס ממצפה 
יאיר, האוכל המפנק של קייטרינג "שושנים" מעשה ידי סוזן יום טוב מתלם, והאווירה 
הכיפית הודות לאברהם מרציאנו מעשהאל שדאג למוזיקה ולתאורה מתאימים. בערב 
שולב מופע מצחיק עד דמעות של הסטנדאפיסטית נויה, ולאחריה מסיבת ריקודים 
מטריפה עם די ג'יי DA-JA - אף אחת לא נשארה לשבת במקום. המסיבה שנמשכה 

עד חצות עברה באווירה שמחה, קהילתית, מחברת ומשוחררת. 

ואווירה מזמינה, נעימות  ישיבה  פינות  דוכני מכירה ססגוניים,  שפע   -  שישי נשי 
ציפו לנשים שהגיעו לקניות חוויתיות לפסח. תודה לצוות המתנס שנרתמו ליום האירוע.

יריד משפחתי - בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים ובשיתוף אגף הבטיחות בדרכים במועצה

השנה יצרנו שיתוף פעולה עם המחלקה לשירותים חברתיים, ויריד פסח הצטרף לתכנית של 
קשר רב דורי. הזמנו את התושבים למתחם של משחקים, ובנוסף הצענו דוכני מכירה מגוונים 
לפסח. חיים תבו, קצין הבטיחות בתעבורה, דאג לפעילות חשובה לעידוד חגורות בטיחות ברכב – 

תזכורת חשובה לכולנו לפני החופשה. תודה לכל השותפים.

ספורט

טורניר כדורגל נערך בסנסנה שבוע לפני פסח. תמונות ודאי ראיתם בפייסבוק המועצתי. 
תודה לסנסנה על היוזמה והאירוח, לרכזת הפרוייקט סימה עמידן, וכמובן לכל המשתתפים.

טורניר סטריט בול בכדורסל - צפוי בל"ג בעומר. הטורניר מיועד לנבחרות בנות 3-5 
 משתתפים בגילאי ה-ו, ז-ח, ט-י, יא-יב.

הרשמה באתר המועצה. לפרטים, אלי שפר: 0528990206
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السنه هون السنه الجيه ببلد يسرايل. السنه عبيد السنه الجيه معتوقين 

בבית משפחת עטר בבת ים, מדי ליל הסדר, קוראים את 
ההגדה של פסח בעברית ומיד אחר כך בערבית. כדי לזכור 

מאין באו.

גם כשגרו בסוריה, עד לפני 25 שנה, מספרת בתם גאולה 
ירון – קראו את ההגדה בשפת הקודש, על אף שלא הייתה 
לגמרי מובנת, ואחריה בערבית, שפת המקום. כך הם ביטאו 

את כמיהתם לעלות לארץ ישראל ולירושלים.

גאולה ירון, תושבת אדורה, בת 33, נשואה לדוד ואם לשבעה, 
עו"סית במקצועה. גאולה זוכרת את "יציאת מצרים" שלה, 
מסוריה לישראל, עם משפחתה, לפני 25 שנה בלבד. בראיון 
היא מספרת על ילדותה בסוריה, הכמיהה לישראל, המסע 
הלא פשוט, וחבלי הקליטה. יותר מהכל היא זוכרת את 

נחישותו של אבא להגיע לארץ הקודש בכל מחיר.

יציאת סוריה
בכל דור ודור
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ילדות בסוריה 
ב"חארת אל-יהוד"

גאולה: עולות לי כל מיני תמונות מהילדות. 
דיברתי השבוע עם ההורים וזה חידד לי זכרונות 

וגם שבר כמה מיתוסים שהחזקתי.

חמישית  ילדה  ב-1985.  בסוריה  נולדתי 
גרנו בדמשק,  למשפחה בת ששה אחים. 
ב"חארת אל יהוד", שכונה של יהודים. בתור 
ילדים נשארנו בשכונה, למדנו, שיחקנו וכמעט 
אף פעם לא יצאנו לעיר הגדולה. לפעמים 
זוכרת  אני  לסידורים.  ההורים  עם  נסענו 
כילדה את התחושה, מצד אחד, שאנו מוקפים 
ביהודים, ומצד שני שצריך לחשוש מהערבים.

לפעמים אחרי שבארץ היו אירועים, הרגשנו 
שהמבוגרים דרוכים. אני זוכרת ימים של עוצר 
– אמא מזהירה את אבא בדרכו לבית הכנסת, 
שיזהר ויישמר ויזכור להשיב את הכיפה לכיסו 
בסיום התפילה, כפי שנהגו יהודי סוריה לעשות.

מה זכור לך מחיי 
משפחתך ומחיי 

הקהילה היהודית?
לאבא היו תפקידים מרכזיים בקהילה – מורה 
בבית הספר של היהודים לאחר מכן מנהל, 
מוהל, שוחט, עורך חופות, חזן ונותן שיעורים 

בבית הכנסת. בשנת 1992, בשביעי של 
פסח, בעקבות ועידת מדריד ניתן אישור 
רשמי ליהודים לעלות לארץ מארצות 
ערב, דרך ארצות הברית. יהודי דמשק 

לחירות.

הכלכלי  שהמצב  זוכרים  היהודים 
בסוריה היה ממש גרוע, ורק כספים 
רבים שניתנו מארה"ב איפשרו אישור 

של אסד ליציאת יהודים מארצו.

ההורים מספרים שמאותו רגע היהודים 
ולעבור  התחילו לדאוג לאישורים 
לארצות הברית, לברוקלין. חלקם 
במגמה לעבור משם לארץ הקודש, 
וחלקם במטרה להשתקע בארה"ב.

החירות  של  האווירה  לי  זכורה 
מתארגנים  היהודים   - בדמשק 
בחשאי, מוכרים איזה ציוד שאפשר, 

ובמוצ"ש יוצאים.

וגילינו  קמנו  ראשון  יום  בכל 
בשמחה שכמה משפחות עזבו, 

יצאו לחירות.

אנחנו קיבלנו אישור רק ב-1994. 

السنه هون السنه الجيه ببلد يسرايل. السنه عبيد السنه الجيه معتوقين 
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עיכוב באישורים 
וזכרונות מהכלא 

הסורי
האמת שתמיד חשבתי שהעיכוב היה 
קשור לעובדה שאבא שלי היה בכלא 
בסוריה בצעירותו: אבא סיים את לימודי 
ההוראה ועבד בבית ספר יהודי. באותם 
שנים, ובעצם תמיד, היו יהודים שהוברחו 
לארץ ישראל בעזרת המוסד. הדבר היה 
בניגוד לעמדת השילטון בסוריה וכדי 
לגלות מי עוזב, דרשו מבתי הספר לדווח 
על תלמידים שנעדרים מבתי הספר. אבי 
בחר שלא לדווח על תלמידים שנעדרו. 
וכך, בהיותו בן 25, מאורס לאמא, במוצאי 
תשעה באב פרצו שוטרים לביתו ועצרו 
אותו על שלא מנע עליית יהודים לארץ. 
אבא היה עצור תשעה חודשים)!( ורק 
סייעה  ישראל  התערבות של מדינת 
לשחרורו. לאחר תשעה חודשים פשוט 
השליכו אותו השוטרים, עם חבריו שהיו 
עצורים עימו, בכניסה לשכונת היהודים. 
אבא וחבריו חששו שהמשפחה שלהם 
תיבהל אם ייפגשו בפתאומיות, והעבירו 
בעל  דרך  שחרורם  על  המידע  את 
המכולת היהודי. מובן שהשחרור נחגג 
שלושה  בשחיטת  המסורת,  כמיטב 
כבשים ובהודיה לה'. אבל לא בגלל זה 

עיכבו אותנו ב-1992.

שמירת סוד
אחרי האישור שנתן אסד ליהודים לעזוב 
את סוריה, אנשים חשובים רבים מקהילת 

היהודים קמו ועזבו. גם אנחנו רצינו לעזוב. 
אני זוכרת ניסיונות של נשים להשפיע על 
אבא להישאר בקהילה. אפילו הבטיחו לו 
שכר גבוה, אבל אבא סירב. הוא היה נחוש 
לעלות לארץ הקודש. מסתבר שיהודים 
בקהילה פנו והפעילו לחצים וקשרים 
על מנת לעכב את מתן ההיתר של אבי 
ליציאה מסוריה, כי צריך אותו בקהילה.

רק עכשיו כששאלתי את הוריי על אותה 
תקופה, הבנתי שהיה צריך לשמור את 
תכנוני העלייה בסוד כדי שהיהודים לא 

יידעו זאת!

ובאמת הוריי אמרו לנו לא לגלות לאיש 
את תכנוני היציאה. 

מסוריה לארצות 
הברית ומשם לארץ 

הקודש
עלינו לארה"ב לברוקלין, לקהילה גדולה 
של יוצאי סוריה. קצת לפני יצאנו אחותי 
התחתנה. ההורים ביקשו שתחכה אך 
היא התעקשה, ויצאה לארה"ב חודשים 

אחרינו.

המשפחה של אמי כבר שהתה בברוקלין 
שנים רבות, מאז בריחתם מסוריה. אני 
זוכרת שאמא רצתה להישאר שם, אבל 
אבא היה נחרץ. הפעילו עליו לחצים 

ומשרות וזה לא הועיל. 

ההורים מאוד חששו שיגייסו את אחי 
בארץ. הנושא של חיילים תמיד הבהיל 
מאוד ולכן אחי העדיף להישאר בברוקלין. 

אני זוכרת את אמא בוכה, איך היא תעזוב 
את משפחתה ובנה ותעלה לארץ.

אבא שלי דיבר איתו על חשיבות כיבוד 
שאיפותיו  על  ויתר  שלי  ואח  הורים, 

למענם.

בתרבות ערב כיבוד ההורים זה הטופ. 
אחי ויתר על המון שאיפות ורצונות.

הוריי לימדו אותנו להיזהר בכבודם של 
אחרים, והיה ברור שמה שהם אומרים 
אנחנו מקבלים בצורה אמיתית. הלוואי 

שגם ילדיי יהיו כך. 

איך היו חבלי 
הקליטה של 

הורייך?
עלתה  הנשואה  אחותי  לארץ.  עלינו 
מעט לפנינו, וכבר גרה בבת ים, אחות 
של אבי גרה בחולון. גרנו מעט בחולון 
ואז התיישבנו בבת ים. אמנם לאבי היה 
חלום לגור ברמת הגולן, אבל הם רצו 

לגור ליד קהילה.

בין החוויות הראשונות שלנו בישראל, 
אני זוכרת את חג חנוכה: לעומת חנוכה 
קטנה,  חנוכיה  הדלקנו  בסוריה, שם 
יחסית במקום נסתר, בארץ ישראל – 
כל החלונות מאירים בנורות החג, ממש 

פרסום הנס.

הוריי, יעקב ובתיה עטר, מכרו את כל 
נכסיהם כדי לעלות לארץ. הסוכנות 
היהודית ומשרד הקליטה מאוד עזרו. אבי 
השתלב בעבודה בתור מורה ואמא בתור 
תופרת. אבי לימד עברית עולים חדשים, 

אמא של גאולה עם הבן

עליה לתורה בבית הכנסת אלראי בסוריה אבא של גאולה )מימין( בטיול בית ספרי בסוריה
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וערבית ישראלים. הוריי 
ידעו שיהיה קשה, הם לא 
ציפו וכן גם לא התאכזבו. 
היה  אותם  שהניע  מה 
פנימית.  ואמת  אמונה 
ראיתי  איך  זוכרת  אני 
את הוריי לוקחים דף ועט 
והולכים לאולפן. אז זה 
היה נראה לי מובן מאליו. 
היום אני מתפעלת מזה. 

אנשים בני 50 מתחילים 
כמו  ממש  א'.  כיתה  את 

רבי עקיבא.

איך הייתה הקליטה 
שלך בארץ?

כשהגעתי לארץ הרגשתי כאילו הכל 
רבים,  עולים  בקרבת  גרנו  לי.  טבעי 
ואני השתלבתי בקלות בנוף, בחברה, 
היום  הישראלית.  ובמנטליות  בשפה 
במבט לאחור אני מבינה כמה ההתחלה 
הייתה קשה להוריי. אחיי ואני קלטנו את 
המנטליות הרבה יותר מהר, ואני זוכרת 
את עצמי ואותם מתעסקים בסידורים 

מול בזק, חברת חשמל, ועוד.

איך הגעתם לגור 
בהר חברון?

אחרי שהתחתנו גרנו שנה בגוש קטיף, 
בגני טל, ואחרי הגירוש עברנו איתם ליד 
בנימין. חיפשנו יישוב ביהודה ושומרון. 
החלום שלי תמיד היה שילדיי ילמדו 

בקרבת קריית ארבע חברון. בדקנו את 
הר חברון. באדורה שבה את ליבנו הנוף, 
השילוב בין דתיים וחילוניים ובין צעירים 
לוותיקים. אני מאוד אוהבת את אדורה. 
יש חיי קהילה טובים. אנחנו גרים ביישוב 

כבר תשע שנים.

מה בבית של הורייך 
משמר את התרבות 

מסוריה?
דיברנו על כיבוד ההורים שמאפיין את 
התרבות הסורית, ויש גם מאכלים – עד 
היום אמא שלי מכינה קובות וממולאים 
מיוחדים, טעם של בית שמטובל בהרבה 

לימון.

יש אווירה של נחת בבית הוריי, הכל ברוגע 
ובכבוד הדדי.

את  משמרים  שלי  מהאחים  כמה 
המנטליות – אוהבים את השפה הערבית, 
המוזיקה, אחד האחים שלי מנגן בכלים 

ערביים.

ואחת המסורות היפות 
היא ליל הסדר: בסוריה 
קוראים את כל ההגדה 
של פסח בעיברת, ומיד 
אחר כך את ההגדה בערב 
ית. זו הדרך לשמר את 
הכמיהה לירושלים. מאז 
שעלינו לארץ, בבית הוריי 
עדיין קוראים את ההגדה 
ולאחר  הקודש  בשפת 
זה  בעיניי  בערבית.  מכן 
מאוד סמלי. אנחנו בארץ, 

אך עדיין זוכרים מאין באנו.

מה את רוצה 
להעביר לילדייך 

כמורשת מהעלייה 
שלך לארץ?

חשוב לי להעביר את המסירות של הוריי, 
הבחירה לעלות לארץ ישראל גם במחיר 
לא פשוט של ויתור על קירבה למשפחה 

וויתור על ביטחון כלכלי.

זאת  ובכל  דבר,  לכל  ישראלית  אני 
בעקבות התחקיר הקטן שערכתי, אני 
רוצה להוסיף ולדעת על העבר שלי ושל 

משפחתי.

מרגש לדעת שאני חלק משרשרת דורות 
של אנשים שעשו היסטוריה.

ברית במערת המכפלה לבנם הצעיר של גאולה ודוד ירון
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משה
רבקה מרים | ירושלים

ִלְפָעִמים, ַּבֵּלילֹות, ֹמֶׁשה ֵמִסיר 
 ַהְּנבֹו ֵמָעָליו

 ְוֶאת ַהַּיְרֵּדן חֹוֶצה.
 עֹוֵבר ִּביִריחֹו ַמְעִּפיל ַּבַהר

 ְואֹוִתי ָּכאן ַּבַּבִית מֹוֵצא.
ְוָהֵאל ַהָּזֵקן ֵמֵסב ֹראׁשֹו, ֵמִניַח לֹו 

 ִהֵּנה ָלבֹוא.
 ִעם ּבֹוֵקר ָיׁשּוב ֹמֶׁשה ִלְמקֹומֹו
ְּכִבְׂשִמיָכה ִיְתַּכֶּסה ׁשּוב ִּבְנבֹו.

ליל סדר
רחלי אברהם-איתן | מודיעין

 ַּבָּנִתיב ֶׁשּבֹו ִּפַּלְסנּו ֶּדֶרְך
 ֶאל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה

 רּוַח ָזָרה ִמן ֶהָעָבר
 ַּבְּגָחִלים ְמַלֶחֶׁשת.

 ְלׁשֹונֹות-אֹור ַעל ָּכְתֵלי ֶאֶבן
 ֲעִתיִקים ְמַרֶחֶפת

 ְוֵריַח ֵהל ִמָּקֶפה ָׁשחֹור
ְּבֵריַח ֲארֹוָמה ִנְמַהל.

 ָעָבר ְמֻפָּצל ְלַתְרּבּויֹות
 ֻמָּתְך ְּבָׂשָפה ַקְדמֹוִנית

 ְּבִליל ַאְקֶצְנִטים
 ֵעֶרב ַרב ִנְקָּבִצים
 ֶאל ֹׁשֶרׁש-ַהָּמקֹום
ֶאל ְמקֹום-ַהֹּׁשֶרׁש.

ֻׁשְלַחן ֵליל-ֵסֶדר ָערּוך ִמְזָרח  
 ּוַמֲעָרב:

 ֶּגִפיְלֶדעִפיׁש, ַחַרְייֶמה,
 ְקֵנְייָדָלְך ְּבָמָרק ֵּתיָמִני

ְוַהָּגָדה ְּבִׁשְבָעה ִמְבָטִאים.

 ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמָּטה
 ְּבֵני ֵּתיָמן, רֹוָמְנָיה ּוָמרֹוק

 ְמֻסִּבין ְלֻׁשְלָחן ֶאָחד
 ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה

"ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך" ו"ַמְלֲאָכיו 
 ְיַצו ָלְך"

ְּבֹנַסח ְסָפַרד ְוַאְׁשְּכָנז ְמֹעָרב.

 ַּבֶּצֱאָצִאים ַהִּמְתרֹוְצִצים
 ַאַחר ֲאִפיקֹוָמן
 ֻנְסַחת -ִהּתּוְך

ַּבֵּגן. 

 ַּתּנּור ַהַּגז ַהּבֹוֵער ְּבָכֹתם
 ָהָיה ִלְסֶנה ּבֹוֵער

ֶׁשֵאיֶנּנּו ֻאַּכל.

מעט מן האביב
דורית שירה ג'אן | תל אביב

 ְמַעט ִמן ָהָאִביב ְמַעט ִמן ָהאֹור 
 ֶקֶרן ֶשֶמש ַאַחת ְלַהְרוֹות 

 ֵהן  ָקָצה ַנְפִשי ְסָּערֹות ֹחֶרף 

 ַלַהט ֻחּמֹו ֶשל ַקִיץ
 ֹלא ֵייִטיב ִעָמִדי

 ְמַעט ִמן ָהָאִביב ַהֶזה
 ִצְבעֹו ִלימֹוִני 

 ֹלא ֵמִאיץ ִּבי ְרצֹות
ֹלא ִמְתַעֵקש ַהּכֹות 

  ֹזַהר ַעְלַעִלים ִנַּבט ִּבי ָּכֵעת 
  ִמְשּתֹוֵקק 

 ְמַעט ִמן ָהָאִביב ַהֶזה 
 ָּבא ְלַהֲחיֹות

 ֶאת ַהֹּכל
ְואֹוִתי.
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אביב הגיע עם התחדשות ויצירה. אנחנו הולכים עדיין עם 
הרשמים הטובים שקבלנו מתערוכת "ניחוחות ערגה" בתל 
אביב. שנחשפה לציבור תל אביבי כ30.000 איש שראו, 

התרשמו ובעיקר פרגנו לאמנים ולמיצגים.

אמני הר חברון נמצאים על מפת האמנות הישראלית 
אשמח מאוד לשמוע ולראות אמנים  בגאווה ושליחות. 
צעירים אנונימיים שנמצאים באזורנו ועד כה לא יצאו לאור. 
מרכז האמנים מהווה בית להעצים ולהציג בו יצירות חדשות 
שמתאימות לקריטריונים המקצועיים שנדרשים. אני משתדלת 
בכול יכולתי להיות אוצרת ולא עוצרת! אתם מוזמנים לפנות 

ולהתנסות.

לקראת הקיץ נצא עם תערוכה מיוחדת, פרטים בהמשך.

צילומים  אלה  בעמודים  מציגה  שרייבר  ניצה  הצלמת 
אמנותיים מפריחת האביב.

 שלכם
 נורית - 052-4294296

www.nuritgazit.co.il

אמנים מיתרים 
ניחוחות ערגה



בקיץ הקרוב, בית יתיר תחגוג 40 שנה להקמתה

עלה רעיון לפרוש את פעילות התרבות של היישוב לאורך השנה ולייחד כל חודש לחגיגות ה-40 
ע"י נושא תואם. התאספנו צוות אדר א' לתכנונים והנושא הנבחר לחודש היה – "40 שנות יצירה 
ביתיר" – מתן במה מכובדת לאמני המקום באומניות השונות ובמוסיקה, ולפרגן בתצוגה ובנגינה. 
פנינו לאנשים הנוגעים בדבר ויצאנו לדרך. לאחר שנאספו היצירות, הקמנו תערוכה )כמו במוזיאון( 
במועדון הישוב, בה הציגו 15 יוצרים את יצירתם, בפיסול קרמי, פסיפס, ציור, צילום, פיסול בברזל, 
אמנות בעץ, אמנות בויטראז', בקרמיקל ובפימו. כל יוצר התבקש לכתוב מספר דברים על אופן 
יצירתו והטכניקה בה הוא יוצר. את הדברים הדפסנו על גבי קאפה שהוצגה בצד היצירות. )אגב, 
לראשונה בתולדות היישוב הוצגו יחד עבודות אמנים(. בתאי הדואר ובעלון המקומי פרסמנו הזמנה 
לתערוכה. היה מרגש לסייר בתערוכה ולהתרשם מהכישרונות הרבים. לאחר הסיור בתערוכה 
התאספנו יחד למלווה מלכה מוסיקלי מרגש ביותר של בני ותושבי יתיר, הקשבנו לניגונים והצטרפנו 
בשירה. בין הניגונים, שמענו דברי תורה יפים מפי חברים שקישרו את דבריהם לתוכן הערב. אחד 
 מהם הוקדש לזכר חברתנו נאוה לבנה ז"ל, שהלכה לעולמה לפני חודש. אישה נדיבת לב ורבת חסד.
יצאנו מהערב בתחושה מרוממת ועם טעם של עוד. מאחלים לעצמנו, שבמה זו תיהפך בע"ה 
למסורת ביישוב. במהלך החודש התקיימו גם "סדנאות אומן" – סדנת סריגה, סדנת "מאחורי 
הקלעים" של אחת היצירות, סדנת רישום "טבע דומם" וסדנאות מונחות לילדים שציירו את 
"יתיר שלי" על גבי קרטון ביצוע, שלבסוף יחוברו לתפאורת הבמה המרכזית של יום העצמאות. 
 הסדנאות הונחו ע"י יוצרים, תושבי היישוב. הלימוד וההנאה בצידו היו ממש שווים, ממליצים!

יישר כוח ותודה גדולה לכל היוצרים, הנגנים, המנחים, הצופים, המאזינים, השותפים והמארגנים.

40
יצירה
ביתיר
שנות

שלומית אשחר | בית יתיר
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בתיה בזיז | בית יתיר

בערב הזה אנחנו כאן כדי לפרגן 
 לאומנים,

 ובתמורה - להנות מהתוצרים.
מה שאנחנו רואים פה זה מדגם מייצג 

 של יצירות.
 כי בעצם כולנו יוצרים ויוצרות.

 אנשים פה יצרו קהילה פורחת.
 יצרו ישוב על גבעה נידחת.

יש פה חקלאים שמייצרים פירות 
 משובחים

 מאדמת ההר ומשתילים.
 יש שיוצרים יין מענבים,

 ויש שרוקמים קשרים טובים עם השכנים.
יש אומנים שיוצרים במטבח עוגות 

 ותבשילים,
 ויש שיוצרים בגדים מבדים.

יש כאלה שמחלומות יוצרים למשל חוות 
 סוסים,

ויש פה אנשים שלוקחים רעיונות ויוצרים 
 מהם שיעורים.

ובערב הזה יש הרבה פירגון באוויר 
 ובאוירה,

 ועוד מעט נשמע פה דברי תורה.
 ויהיו פה ניגונים,
ניגונים קדושים.

 ואת כל הטוב הזה
אנחנו רוצים להקדיש לעילוי נשמת 

 נאוה.
 יוצרת גדולה של חסד,
אמנית דגולה בתחום.

אני מאמינה שהנשמה שלה נמצאת 
 עכשיו במקום מאד גבוה.

היא לא באמת זקוקה לדחיפה שלנו 
 מכאן, מלמטה.

אבל אם יש סיכוי שאפשר לעלות עוד 
 יותר גבוה,

אז נאוה, אנחנו נעשה מכאן מה 
 שאפשר.

כשתכננו את הערב הזה לפני 
 חודשיים,

כמובן לא דמיינו שנאוה תעלם 
 לנו בינתיים.

אבל אם כבר מקדישים את 
 הערב הזה לעילוי נשמתה,

אז לא יכולנו לבחור פרשה יותר  
 מתאימה מפרשת תרומה.

 פרשה של תרומה.
 של נתינה.

 של נדבת הלב.
 של עשיה.

 הרבה עשיה יש בפרשה הזאת.
 זו פשוט הפרשה של נאוה.

 זה סיפור חייה.
 זו האמנות שלה.

 ביצירות אמנות יש מעבר לטכניקה.
 למה אנחנו עוצרים ומשתאים 

 מצילום או ציור?
 ממה אנחנו מתפעלים?

נכון, יש פה ציורים שמוכיחים שליטה 
 מדהימה במכחול

 ובצבע.
יש פה צילומים שמעידים על שליטה 

 במצלמה.
 אבל זהו?

 זה מה שיש כאן?
 אז זהו, שלא.

 אני חושבת שיש פה משהו מעבר.
 יש את האמן שהביא את עצמו.

יש את האדם שפתח את הלב, את 
 החושים.

האדם שהתבונן, קלט, ואח"כ תרגם את 
זה לעשיה.

 וזו היתה האמנות של נאוה.
 לפתוח את הלב.

 להיות קשובה לזולת.
 לכלל ולפרט.

 לקלוט מה באמת הקושי,
 מה באמת הצורך.

 אולי מה שצריך זה להקשיב לו,
 אולי לתת מילה טובה.

 או תרומה של כסף,
 או לעזור למצוא עבודה.

 אולי לפתוח את הבית לרווחה,
 אולי צריך להתייצב להפגנה.

 אולי לעשות לילות של שמירה,
ואולי להוציא למרעה את העדר של 

 החווה.
אולי לשמור על 

 הנכדים,
אולי להביא 

ספרים למקומות 
 נידחים.

הנתינה של נאוה 
 היתה מדוייקת.
 איפה שצריך -
שם בדיוק היא 

 מתייצבת.
ולא משנה איזה 

סוג של נתינה,

זה תמיד התחיל 
 מהלב.

 נדבת הלב,
ומכל הלב.

 זכינו שהיה לנו כאן כזה מגדלור.
שנזכה להמשיך הלאה את הטוב והאור.

יהי זכרה ברוך.
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במהלך שנת 2016 חשפו פקחי המועצה 
האזורית הר חברון ואנשי תנועת רגבים 
ציר הברחות חדש שנפרץ בשטח האש 
918 שבהר חברון לעומק מדבר יהודה. 
הציר שנבנה בהשקעה כספית גדולה 
ומשמש  מאוד  לפעיל  בינתיים  הפך 
חוקים  את המאחזים הבדואים הלא 
שהולכים ומתפתחים בלב המדבר. ציר 
ההברחות מאפשר מעבר מהיר מהר 
חברון אל בקעת ערד ומשם ליתר חלקי 
המדינה, לצורך מעבר גנבים, שב"חים, 
הברחת אמצעי לחימה וסמים, ואפילו 
נשים שהוברחו אל הנגב בכדי לאפשר 
נישואים פוליגמיים ואיחוד משפחות. 
הכביש שיוצא מיטא מאפשר את יציאת 
המחבלים לישראל הקטנה, מהעיר יטא 
יצאו מחבלים רבים בשנתיים האחרונות 

כולל לפיגוע בשרונה.

בתשובה לעתירה שהגישה תנועת רגבים 
בדרישה לאכוף את החוק ולברר מדוע לא 

 "ציר
ההברחות"

ציר ההברחות שחשפו פקחי המועצה האזורית הר חברון ואנשי תנועת 
רגבים פתוח לרווחה. סמים, אמצעי לחימה ונשים לנישואים פוליגמיים, 

כולם עוברים על הציר ללא פיקוח וללא מחסומים. "המדינה מכשירה דרך 
לטרור ולפעולות בלתי חוקיות" אומר יוחאי דמרי, ראש המועצה.

 בין ערד ליטא 
 10 קילומטרים ללא אכיפה

תנועת רגבים

נעשו הליכי אכיפה נגד העבודות לפריצת הכביש בתחומי שטח האש 
ובלב המדבר, הודיעה המדינה מספר פעמים שהציר נחסם לתנועה 
בכמה מקומות. אך סיור שביצעו אנשי השטח של רגבים והמועצה 
האזורית הר חברון העלה כי הציר פתוח לרווחה וניתן לנסוע בו באין 
מפריע בכל רכב פרטי, וכי הצהרת המדינה על "הריסת הדרך" על ידי 
המנהל האזרחי הן למעשה תלוליות עפר קטנות שנפרצו בתוך זמן קצר. 

שטח אש 918 שימש את צה"ל כשטח אימונים מאז שנות התשעים 
המאוחרות. עם התרחבות הבניה הבלתי חוקית של הפזורה הבדואית 
באזור, נאלץ צה"ל להפסיק להשתמש בשטח, מחשש לפגיעה בחיי 
אדם. בהמשך לכך, בשנים האחרונות ניתן לזהות בשטח אש זה ובשטחי 
האש הסמוכים אליו, בניה בלתי חוקית מוגברת. בעזרת עזרה רבה מצד 
הרש"פ והאיחוד האירופי, נבנים יישובים וערים של ממש הכוללים מאות 

בתים, כבישים ותשתיות, מבני קהילה, מסגדים ובתי ספר. 

יוחאי דמרי ראש המועצה סיפר כי פנה מספר פעמים בדרישה לחסום 
את הציר שגם חוצה כביש ראשי בהר חברון ומהווה סכנה ברורה לתנועת 
הנוסעים בו, אך כל החסימות שהוצבו פורקו תוך שעות. "באין אכיפה 
מכשירה המדינה דרך ראשית לטרור ולפעולות לא חוקיות ונותנת 
את ידה לבניית המדינה הפלסטינית על שטחי C. כל ניסיון אכיפה 
של המנהל הוא טיפה בים. בכל חודש מתווספים עוד ועוד תשתיות 
ומבנים. על ממשלת ישראל להקים יחידת אכיפה מקבילה ליחידת 
'יואב' הפועלת מדרום כדי לעצור את האירוע האסטרטגי בטרם יהיה 

מאוחר. אנו נמשיך לפעול בכל דרך וננצח במאבק". 

לאחר דיון נוסף שהתבצע בנושא בבג"ץ ציינה המדינה כי לדעתה 
אין אמצעי אפקטיבי אחד להריסה של דרך בלתי 
חוקית, וכי בכוונתה להוסיף ולנקוט פעולות אכיפה 
נגד הבנייה הבלתי חוקית של הדרך בשטח האש 
באמצעים שונים. בפסק הדין כתבה הנשיאה חיות, 
כי ניסיונות האכיפה החלו רק לאחר שעמותת רגבים 
פנתה אל בית המשפט, ולא כפי שאמור להיות כצעד 
אכיפה סטנדרטי ושמירה על החוק. "שוכנענו שהמדינה נקטה ונוקטת 
בהליכי אכיפה בכל הנוגע לדרך נושא העתירה", נכתב בפסק הדין. "עם 
זאת, משפעולות אלו החלו רק בעקבות הגשת העתירה אנו מורים כי 

המדינה תישא בהוצאות העותרת". 

בתחילת חודש מרץ יצאו אנשי רגבים יחד עם כתבי ידיעות אחרונות 
לנסיעה בציר ההברחות. בכדי להוכיח שהציר פתוח ואינו נאכף, לקחו 
איתם נשק צעצוע מדגם קלצ'ניקוב. במשך עשרים וחמש דקות של 
נסיעה מיטא לערד לא נעצרו לבדיקה אפילו פעם אחת. הכתבה 

שפורסמה בדף הראשי של ידיעות אחרונות עוררה הדים רבים.

"אכיפה לאחר מעשה אינה אפקטיבית" אומר ישי חמו, רכז יו"ש ברגבים. 
"האכיפה צריכה להתבצע עוד לפני ביצוע העבודות ולא בדיעבד. אנחנו 
נחשפים לאין ספור מקרים בהם האכיפה הגיעה מאוחר מדי ולא 
שינתה מהמצב הקיים. שטח אש 918 הוא רק דוגמה אחת לאזלת היד 
 .C של המנהל האזרחי בהתמודדות עם הבניה הבלתי חוקית בשטחי
הנשיאה חיות אישרה את טענתנו כי היה ראוי שהמדינה והרשויות היו 
שומרות על החוק עוד לפני פריצת הדרך המסוכנת. אומנם בעקבות 
הלחץ התקשורתי והמשפטי שהפעלנו המנהל האזרחי התחיל לבצע 
אכיפה ונעשים מאמצים לסגור את הציר, אך נמשיך לעקוב בקפדנות 

אחרי המתרחש בשטח".
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ואנסמבל )הרכב מנגן(
בחטיבה ז-ח בבי”ס האזורי סוסיא

הפרויקט שיצא לדרך בתחילת השנה משלב לימודי כלי נגינה 
)גיטרה, קלרינט, צ’לו, חלילית, חליל צד, דרבוקה( משלב העשרה 
מוזיקלית, תרבות נגינה, הופעות ואנסמבלים. מאפשר לילדים 
לבחור כלי ולהתמחות בו. כיתות הלמידה מכילות כחמישה 
עד שבעה ילדים בממוצע דבר המאפשר למידה ראויה. צוות 
המורים מיישר קו ומתכנס מידי זמן להיערך קדימה ולסכם 
את הנעשה ואיך אפשר לשפר. הרצון העיקרי הוא לגרום 
לילדים לחוות נגינה בפרט ומוזיקה ככלל בצורה חיובית 
ומהנה. לעזור לילד להתמודד עם קשיים טכניים ולעודד 

אותו להתאמן בבית, ומעצם זה לגרום לו לנגן 
מיוזמתו ולהוביל אותו לעצמאות מוזיקלית.

דגש חשוב במיוחד הוא יכולת ההאזנה, גם כאשר 
מתנהלת שיחה, גם בזמן מתן הוראות ובמיוחד 

כאשר האחר מנגן.

השתתפות באנסמבל )הרכב מנגן( זו חוויה מאד 
מעצימה. הילד צריך להגיע מוכן ולהשתלב 
ומרוכז,  לנגינה בקבוצה. עליו להיות קשוב 
הילדים לומדים לכוון את הכלים לפני החזרה, 
ומגיעים עם תווי הנגינה, להכין לעצמם את 
עמדת הנגינה וכו’ ולא לדבר כשהם 

מתבקשים.

היענות הילדים מדהימה, רמת הנגינה 
הילדים  אצל  הן  שבוע,  מידי  עולה 
הבולטים שמושכים קדימה והן אצל 

החלשים שבקבוצה. )המוסיקה מתפרשת 
אחרת אצל המבצע כשהוא מפסיק להיות 
רק מאזין. זהו מפתח הקסמים אל הרגש 

והפנימיות(.

כמורה בבית הספר אני רואה את התרומה 
 הגדולה שהתכנית נותנת לילדים.

ובהזדמנות זאת אני שמח להיות שותף 
ולהיות חלק מתכנית זו ומבקש להודות לעודד מנהל בית הספר שלא 

מפסיק לדחוף את התכנית ולהוביל אותה הן במענה לצרכים טכניים והן 
לשותפות בהגשמת החלום.

 תודה לאביבית רכזת התכנית שמחברת בין התחומים, תומכת ודוחפת קדימה.
וכמו כן תודה לצוות המחנכים והמורים המקצועיים המסורים.

 ערן פרץ
 מוזיקאי

מורה לגיטרה בי”ס סוסיא
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יש לאן לצאת במוצ"ש

מתוך רצון לתת מענה איכותי לנוער במוצאי שבתות החורף הארוכים, כאן קרוב לבית,

התארחנו בשני ישובים: בית חגי וכרמל.

בית חגי - שוטר בקופסא:

הצגה מרתקת העוסקת בשתייה, סמים, אלכוהול ותקשורת עם ההורים.

 לאחר ההצגה התקיים שיח עם צוות להב"ה ורכזי הנוער- 
היה מרתק ופותח להמון חשיבה.

תודה לבית חגי על האירוח הנפלא.

כרמל:

 הקרנת הסרט "אח שלי גיבור"
ומפגש עם הבמאי.

המפגש היה פתוח ומותאם גם לכיתות ז-ח.

מפגש מרתק, מעורר מחשבה והשראה, על ההסתכלות שלנו על השונה ובכלל 
היחס לכוחות וליכולות שלנו.

תודה לנוער כרמל התותחים שהסבירו פנים לשכנים והשקיעו בכיבוד מפנק!

 מפגש הבא ביתיר...
עקבו אחר הפרסומים, יהיה כיף!!!

 נו     ר
הר חברון

אביבית רם פלד . מחלקת נוער

ע

הרכבי נוער ז-ח וט-יב

ב"ה השנה כבר פועלים 3 הרכבי נוער

הרכב נוער ז-ח בנים בשיתוף פעולה 
כבר  סוסיא,  הספר  בית  עם  מדהים 
עובדים במרץ רב על רפרטואר שירים 

ובע"ה מקווים לפתוח ביחד את הקיץ.

בבית  שפועל  בנות  ז-ח  נוער  הרכב 
הספר בשיתוף פעולה, הבנות מוכשרות 

ומדהימות.

הרכב נוער ט-יב: בליוויו של ירדן כץ, כבר 
נפגשים ומתחילים חזרות ליום הזיכרון.
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שבת חברים לרפואה בית חג"י

בשבת פרשת שמיני אירחנו בבית חגי 
25 חניכים מעמותת חברים לרפואה עם 

המדריכים שלהם.

בשישי קיימנו הפנינג שווה, אכלנו בשבת 
ביחד וגם אצל במשפחות המארחות.

השבת הייתה עוצמתית וחווייתית. 

האלופים  חגי  בית  לנוער  הכבוד  כל 
שעבדו ימים ולילות לגייס את הכסף 

ולדאוג להפקת השבת הזאת.

להודות על  רצינו  ולחל"פ הר חברון 
תרומתם הנדיבה ועזרה להוציא לפועל 

את השבת הזאת,

הענקתם לילדי העמותה רגעי שמחה 
כיף ואושר.

מתנדבי חברים לרפואה ונוער בית חג"י
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לשם
גינות והקמת  אחזקה  גינותגינון,  והקמת  אחזקה  גינון, 

חודשית    אחזקה  גינות    הקמת  הגינון    עבודות  כל 
גיזום   מערכות השקייה התקנת דשא טבעי וסינטטי   

 עמיאל הילר: 052-7906948

*מכון סאמיט עובד בפיקוח ובליווי משרד הרווחה

מכון סאמיט
השרות למשפחות האומנה 

מזמין אתכם 
להעניק הזדמנות  
לתינוקות וילדים בסיכון

הצטרפו למשפחות האומנה שלנו 
והעניקו בית חם, משפחה, 
יציבות ואהבה 
לתינוקות וילדים שמחכים למשפחה

שתפו והעבירו לחברים, 
יחד נגייס משפחות אומנה חדשות

כי לכל ילד מגיע משפחה ובית!

זיש מקום בביתאם יש מקום ב-

 www.summit.org.il    |    08-6654292 לפרטים נוספים צרו קשר עם מירה: 
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לאחר שאיגוד ההתעמלות הארצי פתח שנה שעברה 
בפעם הראשונה מסלול עממי, התעמלות הר חברון 
הצטרפנו למסלול השנה. הצטרפנו עם קומץ של 
26 בנות מהכיתות הגבוהות יותר בעיקר, כפיילוט 

לבחון את מהות המסלול ונכונותו עבורנו. 

לראשונה היו לנו ארבע תחרויות ולא שתיים כמו 
בשנים הקודמות. הכנסנו לחוגים שנה שעברה נושא 
נוסף, המתפתח חזק בתחום ההתעמלות בכל העולם 
ובארץ, נושא האקרובטיקה – פרמידות וטאמבלינג )פס 

אקרובטי(. ראו תמונות והסבר בהמשך הכתבה. כך זכינו 
לשתי תחרויות בתחום הוותיק והטוב של ההתעמלות, 
תחום המכשירים, ושתי תחרויות בתחום חדש יותר וטוב 

גם כן כמובן, תחום האקרובטיקה. 

תחרויות "היסודות" – מכשירים:

תחרויות היסודות כוללות שלושה מכשירים: קרקע, ספסל 
)המקבילה העממית של הקורה של הרמות הגבוהות יותר( 
וקפיצות. הבנות בנו תרגילי קרקע ותרגילי ספסל מרשימת 
אלמנטים שקיבלו לפי דרגות הקושי, כאשר יכלו גם לבחור 
אלמנטים של בונוס. התרגילים כללו בנוסף לאלמנטים 
אקרובטיים גם תרגילים תנועתיים ומנחי גוף של כוח, גמישות 

ושיווי משקל.

 :GFA תחרויות ה

gim for all הן תחרויות בתחום הפרמידות ועל פס אקרובטי, 
מכשיר הנקרא איירפלור. מזרן מיוחד מתנפח באורך חמישה 
עשר מטרים. המזרן מייצר קרקע קפיצית ובולמת זעזועים 
ועליו הבנות מגיעות לרמות ביצוע משוכללות של שרשראות 
פליקפלקים, טמפו, סלטות לפנים מיוחדות, סלטות לאחור  
)קירוס, קיפול, גוף ישר( ובע"ה בהמשך גם ברגים ודבלים. 
בתחום הפירמידות ניתן להתחרות בפרמידות זוגות/

שלשות/רביעיות. יש פרמידות סטטיות ויש דינמיות.

בנות הר חברון הרשימו בביצועיהן וזכו במדליות רבות. 
מנהלת המסלול העממי מטעם האיגוד ברכה אותנו 

ואמרה ששמחה להכיר ולראות את ההתעמלות שיש 
באזורנו. מסוקרנים לראות לאן הדברים יתפתחו ויובילו ומה 
משמעויות מסלול חדש זה, אנו קרבים לסופה של שנת חוגים 
נוספת. בדרכנו ב"ה מחנה אימונים פסח, מופע סוף שנה 

ומחנה אימונים קיץ. 

ממשיכים במרץ!

סיכום 

של

עונת 
 התחרויות 

  התעמלות הר חברון 
מורית  שפירא

חוגים
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איך יודעים שבא אביב |
 דתיה בן דור

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סביב סביב 

ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים 
ואם רואים שנעלמו המעילים 

ואם פרג וגם חרצית 
לכבוד החג קישטו ארצי 
אז יודעים )אז יודעים( 

שבא אביב )שבא אביב( 
אז יודעים שבא אביב,

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סביב סביב 

ואם רואים המון ידים חרוצות 
נושאות סלים כבדים עם יין ומצות 

ואם שרים "שמחה רבה" 
"אביב הגיע, פסח בא" 
אז יודעים )אז יודעים( 

שבא אביב )שבא אביב( 
אז יודעים שבא אביב,

ילדים

מיצאו את המילים המסתתרות בתפזורת

טנתשנהמאחג

דרחכואמלצי

ידמטבהציבח

יירנרתההלד

נמוקיפאוסג

ונרמהדגהקד

סודפעטזנזי

דתוסוכעברא

רפבחשדהיוש

נקלעביבאעב

הגדה, אביב, מצה, מרור, ביצה, פסח, ארבע 
כוסות, אליהו הנביא, סדר, מה נשתנה, חד 

גדיא, דיינו, זרוע, אפיקומן

קריעת ים סוף
 רגע אחרי...
 מצאו את ההבדלים
)לפחות 5(  

 מדור

חס  פ
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ילדים

קריעת ים סוף
 רגע אחרי...
 מצאו את ההבדלים
)לפחות 5(  

צבעו את התמונה על פי ההנחיות:
1 – אדום  |  2 – תכלת  |  3 – אפור  |  4 – צהוב  |  5 – כתום
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פסח לש

 בחבל יתיר בחבל יתיר
ימים ראשון ושני, ט"ז-"יז בניסן 21-22.4

חגיגת מים 
במעיינות 
תלם אדורה

מתנפחי מים
אומגה לילדים

מעיינות נוספים ברחבי החבל

סיורים 
וטיולים 
עם מרכז סיור

ולימוד
 סיורי עששיות

טיולים וסיורים מודרכים למשפחות 
טיול אופניים, סדנת שדאות בטבע

מתחם 
אטרקציות 

משפחתי
כמו שלא הכרתם
בסוסיא הקדומה

פארק חבלים, קיר טיפוס, מכוניות ממונעות לילדים, 
רכיבה על גמל וסוס, טרמפולינת בנג'י,

טיולי אופניים ועוד..

goyatir.co.il
מוקד תיירות חבל יתיר למידע על פעילות החג

 1599-57-57-58חייגו עכשיו:

הכניסה חופשית!
פעילות משפחתית

מרתקת ברוח התקופה

 אומגה • יוצר כדים • פעילות בצמר • מעגל מתופפים • חזיון אורקולי • טיולית • צפיה בחליבה  • האכלת עגלים 
חביצת גבינות • מגנטים • הצגת ילדים • סגווי • פינת ליטוף • טיולית • מופע כלבים

במעלה חבר

סוסיא
עיירה יהודית

קדומה
מתעוררת לחיים

הפנינג
משפחות

מעיינות תלם אדורה
בריכת כרמל

כל משפחה והחוויה שלה

ונהנים!נרטבים
ברפת

כרמל מעון
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חקלאית
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